
بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية
الخطابــات وكلمات الّدعم الموّثقة

الّثاني والّثالث من آب ٢٠٢٠

الّذكرى الّسنوّية الّسادسة لإلبادة األيزيدّية

 برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية
 الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق. الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.



قال المصور في مناسبة الذكرى السادسة لإلبادة الجماعية اإليزيدية:

"كان الطقس حاًرا بشكل ال يطاق لدرجة أّن ما من شخص عاقل قد يذهب هناك في السلم، ناهيك عن تلك األيام الرهيبة. كنت مع مراسلين 

آخرين ومع العديد من متطوعي اإلغاثة من شمال شرق سوريا، في منطقة يتدّفق إلي�ها األيزيديون بشكٍل هائل وهم يفّرون من هجوم داعش 

على شنكال، ومعظمهم من النساء واألطفال وكبار السن.

"فهمت معاناتهم امام هذا المشهد ولو جزئًيا، فقد ُأجبرت عائلتي على مغادرة منزلنا في عام ٢٠١٢ ولكن أدركنا آنذاك االتجاه الذي كانت فيه 

السالمة.

"خطوات العائلة حائرة وتظهر على وجه هذه المرأة من خوف وعدم يقين. الخوف من كّل شيء وأين اتجاه اللجوء؟ نشعر أّن اإلنسانية قد 

خذلتنا. لم نملك سوى كاميراتنا، فكانت الطريقة الوحيدة لتوصيل صوت هؤالء المحتاجين وإظهار معاناتهم التي ال توصف إلى العالم، على أمل 

التدخل إلنهاء اضطهاد هؤالء األيزيديين األبرياء."

حقوق الصورة محفوظة لرودي سعيد ٢٠١٤ © وكالة رويترز

يزدا هي منظمة ايزيدية عالمية، تأسست عام ٢٠١٤ لالستجابة العاجلة لحملة اإلبادة الجماعية التي شنتها 

تنظيم داعش ضد االيزديين. فريق يزدا على مستوى العالم، يسعى الى تحقيق العدالة، مساعدة الضحايا، 

الشفاء ومواصلة الدعم االيزديين واألقليات األخرى في العراق. تم تسجيل فرع يزدا الرئيسي في الواليات 

المتحدة بموجب المادة ٥٠١ )C ( )٣(، كما انه مسجل أيضا في العراق، المانيا، السويد والمملكة المتحدة، 

وحاليا بصدد التسجيل في كل من استراليا وكندا. فرع يزدا في الواليات المتحدة يعمل في كل من مدينة 

هيوستن تكساس، ولينكولن نبراسكا من خالل مركز ثقافي تم انشاءه عام ٢٠١٧. فرع يزدا في العراق يتكون 

من مكتب رئيسي، مركز لدعم النساء، مركز التوثيق في مدينة دهوك بإقليم كوردستان. كذلك عيادة طبية 

متنقلة ومركزيين رئيسيين في كل من ناحية سنونى ومركز قضاء سنجار. 

عن يزدا



برنامج اليوم الّثاني

تقدير وامتنان

THE ZOVIGHIAN PARTNERSHIP نبذة عن

خطابات رئيسة

الجلسة الّثالثة: دعم الّناجيات والّناجين من عنف داعش من خالل آليات قضائّية وغير 
قضائّية تتمحور حول الّنجاة

الجلسة الّرابعة: دعم الّنساء من خالل تفعيل دورهّن في عملّيَتي إعادة اإلعمار وبناء 
الّسالم في مرحلة ما بعد الّصراع

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

الّسّيدة لين زوفيكيان
 الّسّيدة ديانا أمين صالح

 صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل 
 سعادة الّسفير ساميول براونباك
 سعادة الّسفيرة جوان لونديس 

 السيد جيف فورتنبيري 

 سيادة المطران بشار وردة
معالي الوزيرة تيريزا شوبر 

 الّسّيد الّنائب اوآل مولر 
 الّلورد جاك ماكونيل 

الّسّيدة الّنائبة ميشيل ريمبل 

 الّسّيدة كارمن تشيونج 
 الّسّيدة نسرين حسن رشو 
 الّدكتورة كارولين بويسمان 

 الّسّيدة ساندرا أورلوفيك 
 د.محمد تركي العبيدي 

الّسّيد ماتيفشي بيزديرك 

 الّسّيدة نادين ماينزا 
الّسّيدة داشني مراد 

الّسّيدة زينة خالت سليمان 
 الّسّيدة كاترين كوبنز 

 الّسّيدة بيان عبد الّرحمن 
الّسّيدة الّنائبة ريزان شيخ دلير
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عن يزدا

رسالة شكر

كيفّية الّتوثيق

I

برنامج اليوم األّول

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

خطابات رئيسة

 الجلسة األولى: تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - الجزء األّول،
 تحديد خّطة عمل في مشاركة الجمي�ع

 الجلسة الّثانية: تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - الجزء الّثاني،
إزالة الّتعقيدات لضمان األمن بشكٍل مستدام

 الّسّيد حيدر الياس 
 فخامة رئيس جمهورّية العراق الّدكتور برهم صالح 

 الّسّيدة فريدة عباس خلف 
 معالي الوزير فالح مصطفى 

 سعادة الّسفير ماثيو تويلر 
 الّسّيد كريم خان 

 الّسّيد جان-نويل بونيو 
 الّسّيد هارالد هيرمن 

 معالي الوزيرة الّسابقة نجاة فالو بلقاسم
الّسّيد مراد إسماعيل 

 السيد طوبي هاروارد 
معالي الوزيرة إيفان فائق يعقوب جبرو 

 الّسّيد محّمد الّتميمي 
 الّسّيد جيرارد كارل وايت 

 الّسّيد سعد سّلوم 
 الّسّيد الّنائب صائب خضر

 الّسّيد جوي هود 
الّسّيدة رين حنا 
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بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٧

كيفّية الّتوثيقرسالة شكر

١٥ سبتمبر ٢٠٢٠

أعزائي أعضاء المجتمع اإليزيدي وأصدقاء القضية اإليزيدية،

نتوّجــه بالّشــكر إلــى كّل واحــد منكــم علــى مشــاركتكم إحيــاء ذكــرى اإلبــادة الجماعيــة التــي ارتكبهــا داعــش بحــق اإليزيدييــن واألقليــات فــي العــراق 
والتــي بــدأت فــي ٤ أغســطس ٢٠١٤.

تضامنتــم معنــا فــي الثانــي والثالــث مــن أغســطس٢٠٢٠ وتعّهدتــم وقّدمتــم التزامــات. كنتــم ضمانــة أّن اإلزيدييــن ليســوا وحدهــم، وأكدتــم لنــا 
أّن الذكــرى الســنوية الســابعة ستســبقها معالــم رئيســة حــول العــودة اآلمنــة إلــى ســنجار وتحقيــق العدالــة للمــرأة ولألســر وللمجتمــع اإليزيــدي، 

ــم. ــة إبادتكــم أنت ــا الجماعي فأصبحــت إبادتن

وّثقنــا كلمــات وحــوار الّذكــرى وقدمناهــا للمجتمــع األيزيــدي ولألقليــات فــي العــراق والعالــم كمســتند عــام للدبلوماســية وللتفــاوض وللعمــل 
وللمســاءلة الجماعيــة. ونعتقــد مــن خــالل هــذه الوثيقــة أنــه يمكننــا بلــوغ مســتوى جديــد مــن الشــفافية والدبلوماســية القائمــة علــى الخبــراء 

والمناصــرة القائمــة علــى األدلــة لضمــان العمــل علــى قضيــة اإليزيدييــن وجميــ�ع المتضرريــن.

نحّقق يًدا بيد مستقبل سلمي ومستدام وإنساني بثبات وتفاني. نشكركم على تكريم ماضينا وحاضرنا وعلى إيمانكم الراسخ في مستقبلنا.

مع جزيل الشكر واالحترام،

األهداف والمنهجية التطبيقية

يتضّمــن هــذا المســتند كاّفــة الخطابــات التــي ألقاهــا المتحّدثــون والمشــرفون علــى النــدوات والمشــاركين فــي جلســات الذكــرى الســنوية السادســة 
ــة  ــن اإلنكليزي ــق اللغتي ــا لتوثي ــة، ضماًن ــًة فــي كل مــن اللغــة األصــل وفــي لغــة الترجمــة الفوري ــات كتاب ــة. صيغــت الخطاب ــة اإليزيدي ــادة الجماعي لإلب

والعربيــة.

ُوضعــت مســوّدة الّتدويــن األولــى أثنــاء الذكــرى يوَمــي ٢ و٣ أغســطس ٢٠٢٠، وعّدلــت فــي اللغتيــن اســتناًدا إلــى التســجيالت، كمــا اســتندنا فــي 
بعــض األحيــان علــى الخطابــات المكتوبــة متــى قّدمهــا المتحدثــون، فارتكــزت الّنســخة األخيــرة علــى الخطــاب كمــا أتــى فــي الّذكــرى.

ُنِشــرت هــذه الخطابــات والكلمــات فــي اللغتيــن اإلنكليزيــة والعربيــة لتوّجــه خطــط ومبــادرات يــزدا الدبلوماســية، مــع إلتــزام ودعــم جميــ�ع الشــركاء 
وأصحــاب المصلحــة والنظــراء، بمــا في�هــم The Zovighian Partnership. وبالتالــي، تأتــي هــذه الوثيقــة كمســتند عــام للقضيــة اإليزيديــة وللشــعب 

اإليزيــدي، فتســاهم فــي مواصلــة الضغــط فــي ســبيل العــودة اآلمنــة إلــى ســنجار وتحقيــق العدالــة للجميــ�ع.

.YouTube وقد ُحّملت مقاطع الفيديو الخاصة بالكلمات الرئيسة وبجلسات النقاش على قناة يزدا على

لين زوفيكيان                                                            

المديرة اإلدارّية                                                        

The Zovighian Partnership

حيدر الياس

الّرئيس

منّظمة يزدا الّدولّية



٤:٠٠-٥:١٠ في توقيت العراق / ٩:٠٠-١٠:١٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

 مشارك:

 الّسّيد حيدر الياس - رئيس منّظمة يزدا

 فخامة رئيس جمهورّية العراق الّدكتور برهم صالح - رئيس جمهورّية العراق

 الّسّيدة فريدة عباس خلف - ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

 معالي الوزير فالح مصطفى - مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان للّسياسة الخارجّية في جمهورّية العراق

 سعادة الّسفير ماثيو تويلر -  سفير الواليات المّتحدة األميركّية إلى جمهورّية العراق

)UNITAD( الّسّيد كريم خان - مستشار خاص ورئيس يونيتاد 

 مقّدمة المؤتمر:

The Zovighian Partnership الّسّيدة لين زوفيكيان - المديرة اإلدارّية في 

٥:١٠-٦:١٠ في توقيت العراق / ١٠:١٠-١١:١٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

 الجلسة األولى:
 تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - الجزء األّول، تحديد خّطة عمل في

مشاركة الجمي�ع

تغّيــر وضــع اإليزيدّييــن فــي الّســنوات الّســت الماضيــة إذ غــادر العديــد منهــم المنطقــة، رّبمــا بشــكٍل دائــم. ومــع 
انحــدار عــدد اإليزيدّييــن فــي مخّيمــات الّنــزوح فــي العــراق وكردســتان مــن ٤٥٠،٠٠٠ شــخًصا إلــى ٢٥٠،٠٠٠ نســمة، 
مــا نــزال ننتظــر إعتمــاد إجــراءات ملموســة وجوهرّيــة علــى األرض تضمــن لأُلَســر الّنازحــة العــودة إلــى ســنجار بأمــاٍن  
وبمصيــٍر معلــوم، فمــا زالــت ســنجار اليــوم مــن المناطــق األكثــر تدميــًرا فــي العــراق وأخطرهــا. فــي هــذا اإلطــار، 
يتحــّدث المشــاركون فــي هــذه الجلســة عــن إمكانّيــات وضــع خّطــة عمــل تشــاركّية تجمــع مؤّسســات الحكومــات 
المحّلّيــة واإلقليمّيــة واإلّتحادّيــة، باإلضافــة إلــى منّظمــات المجتمــع المدنــي والّدبلوماســّيين والــوكاالت الّدولّيــة 

التــي تعمــل فــي المجــال اإلنســاني فــي ســنجار.

 ميّسر:

 السيد طوبي هاروارد - رئيس المكتب الفرعي لمفوضية االمم الممتحدة لشؤون الالجئين في الموصل،

 محافظة نينوى

  

 مشارك:

معالي الوزيرة إيفان فائق يعقوب جبرو - وزيرة الهجرة والمهّجرين في جمهورّية العراق

 الّسّيد محّمد الّتميمي - مدير عام دائرة المنّظمات الغير الحكومّية العراق

 الّسّيد جيرارد كارل وايت - رئيس بعثة المنّظمة الّدولّية للهجرة في جمهورّية العراق

٦:١٠-٧:١٠ في توقيت العراق / ١١:١٠-١٢:١٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

٧:١٠-٨:٠٠ في توقيت العراق / ١٢:١٠-١٣:٠٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

خطابات رئيسة

 الجلسة الّثانية:
تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - الجزء الّثاني، إزالة الّتعقيدات لضمان األمن 

بشكٍل مستدام

 ميّسر:

 الّسّيد سعد سّلوم - رئيس   مؤّسسة   مسارات   ومؤّسس   معهد   دراسات   الّتنوع   الّديني   في   بغداد

 مشارك:

 الّسّيد الّنائب صائب خضر - عضو في مجلس الّنّواب العراقي

 الّسّيد جوي هود - نائب مساعد وزير الخارجّية األمريكّية لشؤون الّشرق األدنى

 الّسّيدة رين حنا - مديرة  معهد   الّسياسة   اآلشورّية

 مشارك:

 الّسّيد جان-نويل بونيو - القائم بأعمال الّسفارة الفرنسّية في جمهورّية العراق

 الّسّيد هارالد هيرمن - الّسكرتير الّسياسي األّول ومسؤول الّشؤون الّثقافّية في الّسفارة األلمانّية في  العراق

 معالي الوزيرة الّسابقة نجاة فالو بلقاسم - وزيرة فرنسّية سابقة للّتعليم ولحقوق المرأة

الّسّيد مراد إسماعيل - مدير منّظمة يزدا الّتنفيذي الّسابق وناشط إيزيدي

 مقّدمة المؤتمر:

The Zovighian Partnership الّسّيدة لين زوفيكيان - المديرة اإلدارّية في 

هــل مــن الممكــن الّط�لــب مــن اأُلَســر اإليزيدّيــة الّنازحــة العــودة إلــى منازلهــا فــي ســنجار مــن دون إســتقرار وأمــان 
علــى المــدى الّطويــل؟ فأمــام القصــف الجــوي الّتركــي وتحــّركات داعــش المســتمّرة، ال تضمــن ســنجار اليــوم 
لســّكانها القديميــن إعــادة بنــاء األصــول والمؤّسســات الّسياســّية واإلقتصادّيــة والّدينّيــة واإلجتماعّيــة والحفــاظ 
علي�هــا. وبالّتالــي، يســّلط المشــاركون فــي هــذه الجلســة الّضــوء علــى الّتعقيــدات والّتحّديــات المرتبطــة بالّنشــاط 

الجيوسياســي فــي المنطقــة، فيطالبــون بعمــٍل دبلوماســي قــوّي ينّظــم الّســالم الّدائــم اإلقليمــي.

٤:٠٠-٨:٠٠ ب.ظ. 
في توقيت العراق / 
٩:٠٠-١:٠٠ ق.ظ في 

الّتوقيت الّشرقي 
للواليات المّتحّدة 

األميركّية

اإلحتياجات 
اإلنسانّية 

لإليزيديّين 
ولألقّلّيات اأُلخرى 
في العراق: األمن 

والّسالمة من 
ركائز المستقبل 

المستدام

اليوم
األّول 
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اإلحتياجات اإلنسانّية لإليزيديّين 
ولألقّلّيات اأُلخرى في العراق: 

األمن والّسالمة من ركائز 
المستقبل المستدام

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

فخامــة الرئيــس، الدكتــور برهــم صالــح، رئيــس الجمهوريــة العراقّيــة، ممثلــو حكومــات العــراق وكردســتان وممثلــو البعثــات الديبلوماســية ومنظمــات 
ــّود أن نعــرب عــن  ــدّي، ن ــزدا والمجتمــع اإليزي ــة عــن منّظمــة ي ــون الموقــرون، الضيــوف الكــرام، ســّيادتي، ســّيدي. نياب ــي، المندوب المجتمــع المدن
امتناننــا وتقديرنــا ]...[. الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة الجماعّيــة لإليزيدّييــن ولتضامنكــم مــع الناجيــن وضحايــا اإلبــادة الجماعّيــة. لدينــا العديــد 
مــن األشــخاص اإلســتثنائيين وممّيزيــن بيــن الحضــور وصــف تقديرنــا. حضوركــم اليــوم هــو بمثابــة تذكيــر لنــا جميعــًا بمــدى أهميــة هــذا التاريــخ ومــدى 
أهميــة عملنــا. أود أن أشــكر The Zovighian Partnership علــى رعايتهــم وإســهامهم الكبيــر والجهــود الحثيثــة إلعــداد هــذا المؤتمــر. أود أيضــًا أن 
ــم  ــزدا فــي إقلي ــز ي ــا مــن مرك ــون إلين ــن ينضّم ــًا مــن Yazidi Survivors Network الذي ــًا غالي ــر مــن ٢٥ ضيف أتوقــف لحظــة ألذكركــم جميعــًا بوجــود أكث

كردســتان.

يــا أبطالنــا وبطالتنــا، يحظــى حضوركــم بتقديــر كبيــر وقــد جلــب المزيــد مــن الشــرف فــي هــذا الحــدث. أنتــم األبطــال الذيــن تلهموننــا. نــوّد أن نشــيد 
بكــم وبــكل الناجيــن مــن هــذه اإلبــادة الجماعّيــة لقدرتكــم الفريــدة وعلــى قّوتكــم علــى تحّمــل كل الصعــاب. أود أن أشــكر كل مندوبيــن لبنــان، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، والشــتات األرمنــي وبقيــة العالــم العربــي. كمــا أود أن أشــكر أصدقائنــا ومؤيدينــا الذيــن هــم معنــا اليــوم مــن أوروبــا 
والواليــات والمّتحــدة وأســتراليا. أود أن أشــكر المتحدثيــن الرئيســيين والمشــاركين والمشــرفين علــى تكريــس وقتهــم الثميــن اليــوم وغــدًا. لقــد 

ــات بســبب هويّتهــم أو معتقدتاهــم.  ــه ال يجــب اضطهــاد األقلي ــة مفادهــا أأّن جعلتــم هــذا المؤتمــر رســالة عالمي

إن هــذا المؤتمــر مخّصــص لكــي نتذّكــر مــا حــدث لهــذا المجتمــع فــي العــام ٢٠١٤، مــن اســتعباد للنســاء واألطفــال، وقتــل جماعــي، والتهجيــر القصــري 
لمجتمــع بأكملــه، ولتدميــر المنــازل، مراكــز دينّيــة، ودور العبــادة. كمــا يعنــى هــذا المؤتمــر أيضــًا، بمحنــة هــذا المجتمــع الــذي أمضــى ســتة ســنوات 
فــي مخّيمــات النازحيــن حيــث ال يمكنهــم الوصــول ألبســط الخدمــات، باإلضافــة الــى فقــدان ٢,8٠٠ امــرأة وطفــل. المؤتمــر هــو حــول غيــاب العدالــة، 

المســاءلة، والتعويضــات، والحقــوق األساســّية لألقّليــات التــي تواجــه باســتمرار تمييــزًا غيــر مبــرر وال أســاس لــه.

اليــوم وعلــى الرغــم مــن النزاعــات المعّقــدة فــي المنطقــة ووبــاء كوفيد-١9العالمــي، يعــودون النازحــون اإليزيدّيــون الــى ســنجار بعــد ســّتة أعــوام مــن 
إضطرارهــم للفــرار مــن اإلبــادة الجماعّيــة. يقومــون بإعــادة حيــاة واعتنــاق منازلهــم المدّمــرة وهــي مهّمــة صعبــة للغايــة. اليــوم ســتتوّجه جهودنــا الــى 
الدعــوة إلنشــاء بيئــة آمنــة، وقابلــة للســكن وللعائــالت والعائديــن. مــن أجــل إنقــاذ المجتمــع مــن هــذه اإلبــادة الجماعّيــة المســتمّرة، نحــن نحتــاج الــى 
بعــض خطــوات العميقــة والعملّيــة مــن حكومتــي العــراق وكردســتان، كمــا مــن المجتمــع الدولــي، لضمــان تحقيــق العدالــة بشــكل صحيــح، وإلعــادة 

بنــاء المناطــق المدّمــرة، وإنقــاذ النســاء واألطفــال المفقوديــن، وحمايــة اإليزيدّييــن وجميــ�ع األقليــات األخــرى فــي وطــن أجدادهــم. 

ــل فــي هــذا المؤتمــر. فــي  ــد مــن التفصي ــة بمزي ــرام ان يقومــوا بصياغــة هــذه الخطــوات العملّي ــن الرئيســّيين والمشــاركين الك نأمــل مــن المتحّدثي
النهايــة، أود أن أشــكركم مــّرة أخــرى علــى إتاحــة فرصــة وجودنــا وأشــكركم علــى الدعــم الكبيــر الــذي قدتمــوه لهــذا الحــدث. اليــوم، بحضوركــم نشــعر 

باألمــان وبالدعــم. 

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيد حيدر الياس
 رئيس منّظمة يزدا

الّســّيد َحيــدر اليــاس هــو الّرئيــس الحالــي لمنّظمــة يــزدا وأحــد مؤّسســي�ها. عمــل ســابًقا كمترجــم ومستشــار 
ثقافــي مــع الحكومــة األمريكّيــة فــي العــراق. فقــد أخــاه الّصغيــر فــي الهجــوم علــى الّشــعب اإليزيــدي فــي آب 
/ أغســطس ٢٠١٤، فكــّرس وقتــه منــذ ذلــك الحيــن لمســاعدة الّضحايــا وللحــّد مــن اإلبــادات الجماعّيــة ضــّد 
ــات. شــارك حيــدر فــي تأســيس مبــادرة ناديــا مــراد فــي كانــون األّول / ديســمبر ٢٠١٥، وهــي منّصــة  األقّلّي
تســاهم فــي إعــادة بنــاء المجتمعــات اّلتــي تمــّر فــي أزمــات، كمــا تناصــر الّناجيــن مــن العنــف الجنســي عالمًيــا. 

يتنّقــل حيــدر فــي جميــ�ع أنحــاء العالــم للتحــّدث عــن القضيــة اإليزيدّيــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.
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أّيتهــا الّســّيدات والّســادة الحضــور، وأنتــم تقولــون وتســتعيدون ذكــرى المأســاة اإلنســانية التــي تعــّرض لهــا اإليزيدّيــون فــي مثــل هــذا اليــوم مــع 
إقــدام مجرمــي التنظيــم اإلرهابــي داعــش علــى غــزو واحتــالل ســنجار وإرتــكاب أفظــع الجرائــم. لقــد كان هــدف اإلرهابييــن اإلبــادة الجماعيــة ومحــو 
اإليزيدّييــن مــن الوجــود. لكــن صمــود شــعبنا ووحدتــه وتكاتفــه خّيــب أحــالم اإلرهابييــن فيمــا لــم ينســى الضميــر الوطنــي واإلنســاني هــذه الجرائــم 
التــي إقترفهــا داعــش والتــي فاقــت فــي بشــاعتها وتجــاوزت بلؤمهــا مــا حفظــه التاريــخ مــن جرائــم قتــٍل وإبــادٍة وترويــ�ٍع وتدميــر مــن التــي مارســها الغــزاة 
والقتلــة علــى مــّر العصــور. لقــد عشــنا بمــرارٍة وغضــب مــا رأينــاه خــالل فتــرة االحتــالل الداعشــي مــن كّمــن هائــل وفاضــح مــن الجرائــم التــي ارتكبــت 
بحــق اإليزيدّييــن والتــي تمّثلــت بالقتــل علــى نطــاٍق واســع وبتهجيــر الذيــن نجــوا مــن آلــة القتــِل والتدميــِر ممتلكاتهــم ومزاراتهــم الدينّيــة وبيوتهــم. ثــم 

إرتكــب وحــوش داعــش الجريمــة األشــّد بشــاعًة والمتمّثلــة بســبي النســاء وإرغــام الصغــار واألطفــال التخّلــي علــى ديانتهــم.

 ســيحفظ التاريــخ للقتلــة عــار جرائهــم فيمــا ســيحفظ بشــرٍف وفخــٍر لإليزيدّييــن العراقّييــن تضحياتهــم وبطوالتهــم وصمودهــم. ســيحفظ التاريــخ أيضــًا 
بتقديــٍر وإعتــزاز ألبنــاء قواتنــا المســّلحة ومعهــم البيشــمركة والحشــد الشــعبي وســائر العراقّييــن األصــالء ِمــن َمــن قاتــل وضّحــوا واستبســلوا مــن أجــل 
تحريــر مدننــا وقرانــا ومنهــا ســنجار. فســّطروا بهــذا مالحــم مــن البطولــة الوطنّيــة التــي كرســت ورّســخت مشــاعر الوحــدِة واألخــّوِة وخّيبــت مــا خّطــط 
لــه اإلرهابيــون. هــذه البطــوالت ســتظل تســتحق مّنــا التقديــر والفخــر مثلمــا نظّلــوا نتذّكــر أصدقائــي مــن المجتمــع الدولــي والجيــران مــا قّدمــوه مــن 
ــه لمواجهــة  دعــٍم وإســناد، كان ال بــّد منهمــا لتعزيــز صمــود وشــجاعة شــعبنا فــي تلــك المواجهــة التــي وقــف في�هــا العــراق بالنيابــة عــن العالــم كّل

القتلــة واإلرهابييــن.

وفــي هــذه المناســبة التــي نلتقــي بهــا، نؤّكــد دعمنــا وســعينا وعملنــا مــن أجــل تأميــن كل مــا يمكــن تأمينــه لصالــح عــودٍة طوعّيــٍة وكريمــة وفــي ظــروف 
آمنــٍة للمهّجريــن والمهاجريــن مــن اإليزيدّييــن وســائر العراقييــن الذيــن أجبرتهــم ظــروف الحــرب مــع اإلرهــاب علــى الهجــرة أو أرغمــوا علــى ذلــك بفعــل 

سياســات التهجيــر اإلرهابــي والتهديــدات التــي تعّرضــوا لهــا.

نؤّكــد فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة اإلســراع لتنظيــم اإلدارة في ســنجار وتعزيز األمن واإلســتقرار وتقديم المســاعدات المادّية والخدمات األساســّية 
مــن أجــل عودتهــم مــن مخّيمــات النــزوح الــى محــل ســكنهم والذيــن بــدأوا مؤّخــرًا بالعــودة الطوعّيــة. مــن المعيــب فعــاًل القصــور والتقاعــس الخطيــر 
ــا. فيجــب تغلبــي  ــة والتــي تمنــع إنصــاف دم الضحاي فــي تلبيــة متطّلبــات أهلنــا فــي ســنجار. أؤّكــد علــى ضــرورة تجــاوز العراقيــل الّسياســّية واإلدارّي
ــة  ــة المطلوب ــة واألمني ــع علي�هــا وصــواًل الــى الحلــول اإلداري ــا أدعــو القــوى الّسياســّية الــى تجــاوز الخالفــات والترّف ــا وذوّي�هــم. وهن مصلحــة الضحاي

لخدمــة اإليزيدّييــن وجميــ�ع مواطنينــا الذيــن عانــوا بفعــل اإلرهــاب وجرائمــه. 

وتدعــو أيضــًا الــى أن يتحّمــل المجتمــع الدولــي مســؤولياته فــي مســاعدة العــراق وتعويــض المتضّرريــن والعمــل علــى تخفيــف معاناتهــم. لقــد تحّمــل 
العــراق مســؤوليًة النهــوض بواجــب الدفــاع عــن اإلنســانّية بمواجهــة تنظيــٍم إرهابــيٍّ دولــٍي عابــر للجنســيات والحــدود وللقــارات. ومــن هنــا تتأّكــد 
ضــرورة المســؤولية التضامنّيــة الدولّيــة فــي المســاعدة وفــي العمــل علــى تجــاوز ظــروف مــا بعــد المواجهــة وإعــادة البنــاء وتخفيــف معانــاة الضحايــا 
العراقّييــن. يجــب علينــا، نحــن فــي الجهــات الحكومّيــة ذات الصلــة، العمــل بجدّيــة أكبــر مــع األمــم المّتحــدة والــدول الصديقــة علــى مشــروع يحــّول 
هــذه الدعــوة الــى برنامــٍج عملــي. وال يقــّل أهمّيــًة عــن ذلــك، العمــل الحثيــث والمخلــص مــن جميــ�ع أجهزتنــا األمنّيــة واالســتخباراتّية وكذلــك أصدقائنــا 
فــي الخــارج علــى تكثيــف الجهــود فــي البحــث وتأميــن المعلومــاِت للمســاعدِة فــي معرفــِة مصيــر المفقوديــن والمختطفيــن وتحريــر األحيــاء منهــم، 

ــوا مغّيبيــن مــن أصــل ٤١٧,6  ــا، عــدد المختطفيــن اإليزيدّييــن علــى ٢,٥٠٠ مختطــف ومختطفــة مــا زال ــرة لدين ــات المتوّف حيــث يربــوا حســب اإلحصائّي
مواطــن إيزيــدّي عانــوا الخطــف والتغيــب. كمــا نأمــل إســراع األخــوة فــي مجلــس النــّواب العراقــي لتشــري�ع قانــون الناجيــات اإليزيدّيــات والــذي أرســل 

مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة للمجلــس قبــل أكثــر مــن ســنة.

نؤكــد هنــا أيضــًا، ضــرورة دعــم الجهــد الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم داعــش فــي العــراق والتــي تأّسســت بموجــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 
ــادات وعناصــر  ــِة والوثائــق ومحاســبة قي ــة والقضــاء العراقــي بشــأن جمــع األدل ــة العراقّي ٢٣٧9 لعــام ٢٠١٧ وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات التحقيقّي

داعــش الذيــن هــم اآلن فــي قبضــة الدولــة العراقّيــة أو فــي قبضــِة دوٍل أخــرى. 

وداخلّيــًا ســّيداتي ســادتي، نؤّكــد أهمّيــة محاســبة المقّصريــن والمتســّببين بدخــول واحتــالل داعــش لمددنــا وقرانــا ومــا نتجــت عــن ذلــك مــن أضــراٍر 
ــٍة وإعتبارّيــة فــي قّواتنــا األمنّيــة والعســكرّية ومــا تعّرضــت لــه المــدن وســّكانها اآلمنيــن العــّزل. وحتــى ال تتكــرر المآســي، ال ينبغــي بــأي شــكل  مادّي
مــن األشــكال، التهــاون فــي أســباب هــذه المأســاة ودواعي�هــا ومســّببي�ها. نعــّود أيضــًا ألهمّيــة فتــج المقابــر الجماعّيــة. أكثــر مــن 8٠ مقبــرة جماعّيــة 
مكتشــفة فــي ســنجار الــى حــد اآلن. وصــورة علمّيــة ومهنّيــة وجمــع وحفــظ األدّلــة والوثائــق التــي تؤّكــد إدانــة عصابــات داعــش اإلرهابّيــة. إّن النجــاح 
فــي تحقيــق هــذه المســاعي هــو بعــٌض مــن إســتحقاقات اإليزيدّييــن الكــرام بــل هــو إســتحقاق وطنــيٌّ وإنســانّي. ومــا يحــول دون التكــرار مثــل هــذه 
الجرائــم ضــد أي مكــّوٍن مــن المكّونــات العراقّيــة وضــد أي مواطــن. نؤّكــد مســؤوليتنا إزاء أنفســنا قبــل أي شــيٍء آخــر مــن أجــل عمــٍل حثيــث ومنّظــم، 
ــة والمتطّرفــة.  ــر لــدى الجماعــات التكفيرّي ــة والقتــل والتدمي ــواء فــي الكراهّي ــم اإلســالمي لتشــخيص دواعــي التطــّرف والغل وعلــى مســتوى العال
اشــتتاف واســتئصال هــذا الفكــر والســلوك المنافــي للقيــم الدينّيــة الحنيفــة ولتقاليــد الحيــاة اإلنســانّية الســليمة.  ال بــد مــن عمــٍل مشــترك لمحاصــرة 
ــة. ال بــد مــن إّتفاقــات وبرامــج  ــة الحركــة والعمــل لهــؤالء األفــراد والجماعــات التكفيرّي وإيقــاف ســبل وتمويــل ودعــم التطــرف والحيلولــة دون حرّي
عمــٍل مشــتركة تحّقــق هــذا وتجــّرم كل مــن يســاعد أو يغــض النظــر عــن تنميــة وتفاقــم العمــل اإلرهابــي لمختلــف تســمياته. ويحــول دون القــواع عليــه 

قواعــًا مغرمــًا. 

ـي مــن خاللكــم النشــاط المدنــي الســاعي إلرســاء قيــم  ــ ـي جهودكــم. وأحّي ــ ــزدا والمنّظميــن لهــذا المؤتمــر، أحّي مــّرًة أخــرى إخوانــي وأخواتــي فــي ي
الســالم والتعايــش واإلعتــدال والتســامح. نأمــل ونعمــل علــى أن نصــل الــى نتائــٍج مطمئنــة بخصــوص المفقوديــن والمختطفيــن وبمــا ينهــي معانــاة 

ــة والنصــر والســالم. وشــكرًا جزيــاًل.  ــاع الحرّي عوائلهــم. نترّحــم دائمــًا ونذكــر بفخــٍر وإعتــزاز شــهدائنا. المجــد لألبطــال، صّن

]نهاية الكلمة[ 
 

 فخامة رئيس جمهورّية العراق الّدكتور
برهم صالح

رئيس جمهورّية العراق

فخامــة الّدكتــور برهــم صالــح رئيــس جمهورّيــة العــراق ومؤّســس الجامعــة األمريكّيــة فــي الّســليماني، 
العــراق. شــغل منصــب رئيــس وزراء إقليــم كردســتان وانُتخــب لرئاســة مكتــب اإلّتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

ــات المّتحــدة حيــث نشــط فــي تحســين عالقــات كردســتان مــع الغــرب. فــي الوالي

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ١٤١٥

الّســّيد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور برهــم صالــح، أصحــاب الســعادة والســماحة والنيافــة، ممثلــي البعثــات الدبلوماســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
الّســّيدات والســادات المشــاركون فــي هــذا الحــدث المهــم. طابــت اوقاتكــم. بدايــًة، أّود أن أرحــب بكــم جميعــًا لحضوركــم ووقوفكــم معنــا فــي هــذا 
ــات الحاضريــن معنــا اليــوم. أرســل تحياتــي أيضــًا ٕالــى جميــ�ع الناجيــات والناجيــن  اليــوم الحزيــن وأخــص بالذكــر جميــ�ع أعضــاء شــبكة الناجيــات اإليزيدّي
مــن جرائــم داعــش واإلرهــاب حــول العالــم. كمــا أود أن أشــكر منظمــة يــزدا علــى ٕاتاحــة الفرصــة لــي إللقــاء كلمــة الذكــرى الســنوية لإلبــادة اإليزيدّيــة 

بالنيابــة عنهــم وعــن الشــعب اإليزيــدّي.

غــدا المصــادف الثالــث مــن آب/أغســطس، ســتمر علينــا الذكــرى السادســة إلبــادة اإليزيدّييــن علــى يــد تنظيــم داعــش االجرامــي او مــا يســّمى بالدولة 
اإلســالمية فــي العــراق والشــام. الذكــرى مؤلمــة لــي شــخصيًا بفقدانــي ألخــي و أبــي و أكثــر مــن ٥٠ شــخص مــن أقربائــي، يــوم قتــل و أســر اآلالف 
مــن اإليزيدّييــن و ســبي اآلالف مــن النســاء اإليزيدّيــات فــي القــرن الواحــد و العشــرين و بيعهــم فــي أســواق النخاســة و تعذيبهــم جســديًا و نفســيًا، 
يــوم فصــل أطفــال اإليزيدّييــن عــن امهاتهــم و تجنيدهــم فــي معســكرات داعــش و غســل أدمغتهــم، يــوم إجبــار األســرى اإليزيدّييــن علــى تــرك دينهــم 
و معتقداتهــم باإلكــراه، يــوم القتــل الجماعــي لإليزيدييــن فــي قــرى كوشــو و حــردان و ســوالغ و تــل عزيــر و ســيباي و جميــ�ع مناطــق ســنجار، اليــوم 
الــذي تــم فيــه محاصــرة مئــات اآلالف مــن اإليزيدّييــن فــي جبــل ســنجار تحــت درجــة حــرارة أكثــر مــن ٤٥ درجــة مئويــة. اليــوم الــذي مــات فيــه المئــات 
مــن األطفــال والعجــز مــن العطــش والجــوع، يــوم العشــرات مــن المقابــر الجماعّيــة المكتشــفة وغيــر المكتشــفة فــي ســنجار، يــوم إجبــار اإليزيدّييــن 
علــى تــرك مناطقهــم فــي ســنجار ومناطــق شــيخان وبعشــيقة وبحزانــي، يــوم تدميــر بيوتنــا ونهــب ممتلكاتنــا مــن قبــل عناصــر داعــش والمواليــن لهــم 
فــي المنطقــة، يــوم تدميــر أكثــر مــن 68 موقــع دينــي وثقافــي لإليزيدييــن، يــوم أصبــح الوجــود والهويــة اإليزيدّيــة مهــددة باالنقــراض مــن وجــه األرض. 

كوجــو، قريتــي التــي كانــت تســكنها حوالــي ٢,٠٠٠ شــخص أبيــدت بالكامــل علــى يــد عناصــر داعــش وجيراننــا المواليــن للفكــر اإلرهابــي بعــد حصــار دام 
أكثــر مــن عشــر أّيــام. حيــث ارتكبــوا أبشــع جرائــم العصــر بحــق اإلنســان. أي�هــا اإلخــوة، أيتهــا األخــوات، تنظيــم داعــش اإلجرامــي ارتكــب جرائــم مروعــة 
بحــق اإليزيدّييــن وجميــ�ع المكونــات والمجتمعــات فــي العــراق وســوريا وحــول العالــم وأخــص بالذكــر هنــا جرائــم داعــش ضــد المســيحيين والشــبك 

فــي الموصــل، جريمــة ســبايكر وجرائــم داعــش ضــد التركمــان الشــيعة فــي تلعفــر وضــد الكاكائييــن فــي كركــوك وغيرهــم. 

أنــا كفتــاة إيزيديــة عشــت هــذه اإلبــادة بــكل تفاصيلهــا ومعاناتهــا ابتــداًء مــن الخطــف، تــم الســبي والبيــ�ع، وفقدانــي ألغلــب أفــراد عائلتــي وأقربائــي، 
وفصلــي عّمــا تبّقــى مــن عائلتــي، وإجبــاري علــى تــرك قريتــي وارضــي وبلــدي الــى ان انتهــى بــي المطــاف فــي دولــة ألمانيــا التــي احتضنتنــي وعالجتنــي 
ــاة بــل عشــرات االالف مــن شــعبي عاشــوها أو ربمــا بطريقــة أســوأ. الشــعب  ــادة والمعان وســاعدتني مشــكورًة. لســت وحــدي عشــت هــذه االب
العراقــي بجميــ�ع مكوناتــه يعيــش اآلن وضعــا صعبــا فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش وخصوصــا فــي ظــل انتشــار وبــاء الكورونــا. ولكــن وضــع اإليزيدّييــن 
والمســيحيين واألقليــات الصغيــرة األخــرى مأســاوي ومــزري تمامــًا وهــم يعيشــون حالــة ابــادة مســتمرة وهــم علــى حافــة االنقــراض فــي وطنهــم. 

بعــد ســت ســنوات مــن اإلبــادة، ال يــزال أكثــر مــن ٢,8٠٠ شــخص أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال مفقوديــن، وأكثــر مــن نصــف اإليزيدّييــن فــي العــراق 
ــات مدمــرة، خصوصــا  ــة واألقلّي ــة مناطــق اإليزيدّي ــزوح فــي وضــع انســاني مأســاوي ومــزري ومســتقبل مجهــول. غالبي يعيشــون فــي مخّيمــات الن
ســنجار، حيــث ال تتوّفــر في�هــا أبســط مقومــات الحيــاة مــن المــاء والكهربــاء والصحــة والتعليــم وفــرص العمــل. الوضــع األمنــي واإلداري فــي ســنجار 
الزال هّشــًا وغيــر مســتقر، وذلــك بحكــم الخــالف الّسياســي المســتمر بيــن حكومــة العــراق المركزيــة وإقليــم كوردســتان. علــى ســبيل المثــال هنــاك 
قائمقامــان لقضــاء ســنجار، أحدهــم مــن طــرف حكومــة اإلقليــم واآلخــر مــن طــرف الحكومــة المركزيــة وهكــذا بالنســبة لجميــ�ع دوائــر ومفاصــل الدولــة 

األخــرى. 

العدالــة لضحايــا االبــادة لــم تتحقــق بعــد واليــزال الكثيــرون ممــن تورطــوا بهــذه اإلبــادة أحــرارًا، ليــس فــي العــراق فحســب، بــل فــي ســوريا 
وتركيــا واوروبــا والكثيــر مــن مناطــق العالــم فــي ظــل عــدم وجــود أليــة محليــة ودوليــة لمحاكمــة عناصــر داعــش وجلبهــم للعدالــة. أكثــر مــن ٢٥ 
فــي المئــة مــن المكــــّون اإليزيــــدي فــي العــراق هاجــر الــى الــدول الغربيــة منــذ ٢٠١٤ وأضعــاف هــذا العــدد منــذ ٢٠٠٣ وهــذا الحــال بالنســبة 
مجهــول  والصابئــة  كالمســيحّيين  األقليــات  مــن  العــراق  مكّونــات  وبقيــة  اإليزيدّييــن  ووجــود  مســتقبل  األقليــات.  مــن  وغيرهــم  للمســيحيين 
ومهــّدد باالنقــراض فــي ظــل التعامــل معهــم كمواطنيــن مــن الدرجــة الثالثــة أو أقــل فــي وطنهــم وعلــى أرضهــم التاريخّيــة، فهــم مســلوبو اإلرادة 
ــدة  ــة الجدي ــة العراقي ــزدا أدعــو الحكوم ــدّي ومنظمــة ي ــات والمجتمــع لإليزي ــ�ع الناجي ــرى األليمــة وباســم جمي والحقــوق والصــوت. فــي هــذه الذك
 وحكومــة إقليــم كوردســتان والمجتمــع الدولــي علــى العمــل علــى التوصيــات التاليــة مــن أجــل مســاعدة اإليزيدّييــن للخــروج مــن هــذه اإلبــادة:

أّواًل، مقاضــاة جميــ�ع عناصــر داعــش والمســؤولين والمتورطيــن بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر بهــذه اإلبــادة والذيــن ارتكبــوا جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق 
اإليزيدّييــن وجميــ�ع المكونــات فــي العــراق بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة والمحاكمــة العادلــة. 

ثانيــًا، إدراج اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية فــي قانــون العقوبــات العراقــي واعتمــاد مشــروع قانــون تعويــض جميــ�ع ضحايــا 
داعــش. كمــا أدعــو البرلمــان العراقــي الــى المناقشــة والموافقــة علــى قانــون الناجيــات اإليزيدّيــات الــذي اقترحــه رئيــس الجمهوريــة الدكتــور برهــم 

صالــح مشــكورًا والــذي أرســله للبرلمــان فــي وقــت ســابق للمناقشــة والتصويــت.

ثالثــًا، زيــادة المســاعدات والمخصصــات اإلنســانية لدعــم العــالج النفســي والوضــع االجتماعــي للنســاء والرجــال واألطفــال الذيــن نجــوا مــن اإلبــادة 
الجماعيــة وخصوصــًا الناجيــات واأليتــام وعوائلهــم.

رابعــًا، تخصيــص مبالــغ ماليــة كافيــة إلعــادة بنــاء مناطــق األقليــات مــن البنــى التحتيــة وتوفيــر الخدمــات االساســية وضمــان حمايتهــا مــن الهجمــات 
اإلرهابيــة فــي المســتقبل.

ــة  ــة واألولوّي ــات فــي ســنجار وســهل نينــوى وإعطــاء الحرّي ــة واالقلي ــة فــي المناطــق اإليزيدّي ــة واألمني خامســًا، حــل المشــاكل الّسياســية واإلداري
ــة مناطقهــم ومشــاركتهم فــي قــوى االمــن والشــرطة والجيــش. ــاء هــذه المناطــق إلدارة وحماي ألبن

سادسًا، العمل على االعتراف بهذه االبادة بصورة أكثر شمواًل واالعتراف بجرائم داعش وتجريم فكرهم اإلرهابي. 

في الختام أوّد ان أشكركم مرة ثانية إلصغائكم ولتضامنكم معنا في هذا اليوم. فليرحم الّله جمي�ع شهدائنا، وشكرًا.

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيدة فريدة عباس خلف
ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

الّســّيدة فريــدة عبــاس خلــف ناجيــة إيزيدّيــة مــن اســتعباد داعــش ومــن اإلبــادة الجماعّيــة، ُأِســَرت مــع 
ــزدا وصــوٌت  ــذاء الجســدي والّنفســي. هــي اليــوم عضــو مجلــس إدارة ي والدتهــا وشــقيقها وتعّرضــت لإلي
فاعــٌل فــي حملــة يــزدا العالمّيــة. نشــرت فريــدة كتابهــا "The Girls Who Beat ISIS" فــي أكثــر مــن ١٤ دولــة، 
وفــازت فــي ثــالث جوائــز عــام ٢٠١٧، هــي جائــزة وزيــر الخارجّيــة البولنــدي Pro Dignitate Humana وجائــزة 

.LiberPress ــزة ــع الّســالم وحفظــه مــن Wilton Park وجائ Marsh لصن

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ١٦١٧

شــكرًا لكــم جزيــاًل، شــكرًا لــك ســّيدي الرئيــس، ســعادة الحاضريــن، أعضــاء الّســادة الحاضريــن، أخواتــي وأخوانــي اإليزيدّيــات واإليزيدّييــن، شــكرًا علــى 
دعوتكــم لــي لهــذا المؤتمــر. 

ــوع الوحشــية  ــة ن ــا جميعــًا لرؤي ــاء. لقــد صدمن ــوا أحي ــوا ونتذكــر الذيــن مــا زال ـي ذكــرى أولئــك الذيــن توّف ــ ــر مــا حــدث ونحي مــن المهــم جــّدًا أن نتذّك
المســتخدمة ضــد الســكان المدنييــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

بلغــت هجمــات داعــش علــى اإليزيدييــن حــّد الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب واإلبــادة الجماعيــة. لكــن بعيــًدا عــن الصدمــة، يجــب أن نبــذل 
قصــارى جهدنــا لمــداواة جــروح الناجيــن، والســعي لتحقيــق العدالــة للضحايــا، وإيجــاد مســتقبل شــامل وســلمي للجيــل القــادم مــن اإليزيدّييــن. أنــا 
متشــجع لرؤيــة العديــد مــن األشــخاص مــن جميــ�ع أنحــاء العالــم يشــاركون فــي هــذا المؤتمــر. هــذا مؤشــر علــى أننــا جميعــًا نقــف إلــى جانبكــم، ونحــن 
ــرت  معــًا فــي هــذا الجهــد مــن المهــم توثيــق جرائــم داعــش للتأّكــد مــن أّن هــذه الفظائــع لــن تتكــّرر، للتأّكــد مــن اإلقتصــاص مــن المرتكبيــن. أنــا تأأّث
ــدة وقابلــة للثنــاء. وهــذا إّنمــا يــدل علــى إســتعدادنا للبــدء بفصــٍل  بعنــوان المؤتمــر: "هــدم الفجــوة بيــن اإلرهــاب واإلنســانّية"، وهــي مقاربــة جّي
جديــد ال يكمــن أن ننســى معانــاة اإليزيدّييــن بــل علينــا أن نتذّكرهــا. فــي العــام ٢٠١٤، عانــى اإليزيدّيــون األمرّيــن مــن فظائــع وجرائــم داعــش. ويبــدو 

أّن اإليزيدّييــن يالقــون مجــّددًا إهتمــام األســرة الدولّيــة ورغبــة فــي إقليــم كردســتان ولــدى الحكومــة العراقّيــة بالمســاعدة والدعــم.

ــا اإلنســانّية،  ــى القضاي ــة لتســليط الضــوء عل ــة وهــي فعالّي ــادة اإليزيدّي ــة فــي وقتهــا، فهــي الذكــرى الســنوّية السادســة لإلب ــي هــذه الفعالّي وتأت
اإلجتماعّيــة، الّسياســّية، وســواها.

ولتذّكــر مــا تعــّرض إليــه العراقّيــون مــن فظائــع وجرائــم اإلرهــاب ومــن وحشــّية الجرائــم. ال يســعنا أن ننكــر أّن اإليزيدّييــن قــد عانــوا األمّريــن مــن القتــل 
واإلســترقاق والخطــف والتهجيــر واإلخفــاء. ولقــد عانــى الشــبك مــن نفــس الفظائــع وال تــزال الذكــرى راســخة فــي أذهاننــا ال ســّيما مــا تعــّرض لــه 

المســيحّيون واإليزيدّيــون فــي ســنجار. ويجــب أن نحــاول إحقــاق العدالــة والمســاعدة فــي إعــادة البنــاء والمســاعدة لبنــاء مســتقبٍل أفضــل. 

نحــن نحّيـــي صمــود اإليزيدّييــن مّمــا ســمح لهــذه الجماعــة بالصمــود عبــر القــرون وممارســة معتقداتهــم وشــعائرهم. ونحــن بحاجــة الــى مســاعدتهم 
لتجــاوِز مــا لحــق بهــم، والكثيــر مطلــوب كالدعــم المعنــّوي واإلجتماعــي للناجيــن وألهالــي الضحايــا. الحاجــة الــى دعــٍم معنــّوي وســاعدة ماّديــة 

ــار أّن اإليزيدّييــن شــركاء متســاويون مــع اآلخريــن فــي هــدا البلــد لمســتقبل أفضــل. وشــراكة، وهــي األهــم فــي إعتب

ويتوّقــع مّنــا اإليزيدّييــن الكثيــر، مــن إقليــم كردســتان، مــن الحكومــة العراقّيــة، ومــن األســرة الدولّيــة، ونحــن بحاجــة الــى التركيــز علــى حاجاتهــم 
واإلســتجابة لهــا. هنــاك الكثيــر مــن اإليزيدّييــن الذيــن ال يزالــون مخفّييــن. أّمــا قراهــم ومســاكنهم فقــد ُدّمــرت نتيجــة القصــف وتــم إكتشــاف حوالــي 
8٠ مقبــرة جماعّيــة ونحــن بحاجــة الــى مــواراة ثــرى لــكل مــن وجــد فــي هــذه المقابــر الجماعّيــة وإقامــة الجنــازات المناســبة. ونحــن بحاجــة الــى دعــم 
ــط تحــت النفــوذ  مســتقبلهم. والــى جانــب التصــّدي لإلرهــاب وداعــش، نحــن نعــرف أّن بعــد إنســجاب األميركّييــن مــن العــراق، بــدء العــراق يتخّب
ــردٍّ  ــة الّسياســّية وفــي مســتقبل العــراق. وقامــت تظاهــرات ســلمّية وجوبهــت ب ــر، بالعملّي ــر، وإدراج أكث ــون بأمــان أكث ــاس يطالب ــات الن ــي وب اإليران

ــة نّفــذت القســمة وقامــت بمواجهــة إقليــم كردســتان وتهميــش هــذا اإلقليــم.  . حكومــة بغــداد المذهبّي عســكريٍّ

ــا نســتخالص  ــة وعلين ــه وتســليحه قــد إســتخدم لمــآرب سياســّية ومذهبّي ــات المّتحــدة بتدريب ــذي ســاعدت الوالي ــا أّن الجيــش العراقــي ال الحظن
الــدروس مــن كل هــذا قبــل الشــروع فــي بــدء فصــٍل جديــد لمســتقبل العــراق واإليزيدّييــن. يجــب أن نفّكــر فــي كل المذاهــب والطوائــف. نحــن فــي 

إقليــم كردســتان، نؤمـــن بالمســـاواة وتشــارك الســلطة وبالشــراكة الحقيقّيــة. كمــا ندعــم إقامــة إدارة خاّصــة فــي ســنجار يديرهــا أهــل ســنجار.

األمــر ســّيان بالنســبة الــى المســيحّيين فــي ســهل نينــوى، نحــن ندعــم الشــراكة الحقيقّيــة والتشــارك فــي الســلطة وتفويــض الســلطات الــى 
المحلّيــة.  الســلطات 

ــا الجهــد والمتابعــة  ــة تســتحّق مّن ــًا وهــذه قضّي ــًا أو مختفي ــر مــا زال مخفّي ــاك عــدد كبي ــّم إنقاذهــم أو فــّروا ولكــن هن ــن ت ــر مــن اإليزيدّيي وعــدد كبي
لمعرفــة مصيرهــم عّلنــا نعيدهــم الــى ذوّي�هــم وأقاربهــم. وفــي الوقــت نفســه، نحــن بحاجــة الــى توفيــر الرعايــة الصحّيــة، والدعــم النفســي، والدعــم 
االجتماعــي لألســر واألقــارب إلعــادة إدماجهــم فــي مجتمعهــم. نعــم، المهّمــة صعبــة، لكّنهــا ضرورّيــة مــع توفيــر المــوارد الصحيحــة يمكننــا القيــام بــه. 
وهنــاك نســاء وأطفــال، والســيما أطفــال الذيــن عانــوا األمريــن، وهــم أطفــال مــن آبــاء ينتمــون الــى داعــش، وعليــه نحــن بحاجــة الــى العمــل الجماعــي 
ــة لضمــان مســتقبل  ــة القانوني ــة المناســبة والســيما البيئ ــى البيئ ــا بحاجــة ال للتصــّدي للتحــّدي الّسياســي والدينــي واالجتماعــي والمجتمعــي. لكنن

هــؤالء األطفــال وال بــد مــن االقتصــاص مــن المرتكبيــن للفظائــع المرتكبــة. 

نحــن مدعــّون الــى العمــل جنبــًا الــى جنــب بحيــق نعيــد مــن تشــّرد منــذ ســّتة أعــوام. هــؤالء بحاجــة الــى الميــاه والكهربــاء والتعليــم، فهــم نازحــون 
ومشــّردون داخلّيــًا وهــذا األمــر ال يكفــي. فــكل طفــل بحاجــة الــى التعليــم وكل أم بحاجــة الــى أمــان. نحــن نعلــم أّن هنــاك خوالــي ١,١٠٠,٠٠٠ مشــّرد 
داخلــي ونــازح ســوري الــى جانــب اإليزيــدّي والمســيحّيين. نحــن نعــرف أن جــّل المســاعدات يوّفرهــا إقليــم كردســتان الــى جانــب المنّظمــات الغيــر 
حكومّيــة وهــم مشــكورون. لكــن المطلــوب أكثــر فــي طــل إســتمرار المعانــاة وفــي ظــل جائحــة كورونــا. فمــن هــو قابــع فــي المخّيمــات معــّرض لهــذه 
الجائحــة بشــكٍل أكبــر فــي ظــل إنعــدام إمكانّيــة التباعــد اإلجتماعــي. حكومــة أربيــل وحكومــة العــراق والشــركاء الدوليــون لدي�هــم مســؤولية جماعّيــة 

لحمايــة المشــّردين والنازحيــن مــن جائحــة كورونــا ولتمكيــن وصــول المســاعدات الــى األكثــر هشاشــة. 

فاأُلســر بحاجــة الــى المســاعدة إن كانــت قابعــة فــي المخّيمــات أو لــدى المجتمعــات المضيفــة. نحــن بحاجــة الــى خّطــة إلعادتهــم بشــكل آمــن وكريــم. 
فهــذه المجتمعــات لــم تتمكــن مــن العــودة فــي ظــل إنعــدام األمــن والخدمــات األساســّية وســبل المعيشــة والقــدرة علــى اإلمســاك فــي مصائرهــم. 
وهــم بحاجــة الــى اســتباب األمــن واإلدارة المحلّيــة. لــذا مــن المهــم توفيــر االســتقرار واآلمــن لإليزيدّييــن، والَشــبك، والمســيحيين، والمكّونــات 
األخــرى الذيــن يشــعرون بأنهــم مهــّددون. ولعــّل التحــّدي األبــرز هــو فــي إعــادة بنــاء الثقــة، فالكثيــر مــن المســيحّيين واإليزيدّييــن فــّروا مــن الفظائــع 

أو الجرائــم أو جرائــم داعــش أو جيرانهــم الذيــن انضّمــوا الــى داعــش.

 فكيــف يعــودون الــى مجتمعاتهــم وقــد إنغمــس جيرانهــم فــي قتلهــم. مــن همــا أهمّيــة إعــادة بنــاء الثقــة والحــس المجتمعــي ليتقّبــل العراقّيــون 
ــ�ع األطــراف والــى دعــم كل  ــزام جمي ــة صعبــة وهــي بحاجــة الــى الت بعضهــم البعــض وليتشــاركوا اإلزدهــار. فهــي الطريــق الــى األمــان لكــن العملّي

ــن. ــن لإليزيدّيي األصدقــاء الدولّيي

حكومــة إقليــم كردســتان نترســخ وســعًا لتحســين النظــم التعليمّيــة وكذلــك لتعليــم األطفــال عــن مختلــف األديــان وليــس الديــن اإلســالمي. لــذا، 

معالي الوزير فالح مصطفى
مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان للّسياسة الخارجّية في جمهورّية العراق

معالــي الوزيــر فــالح مصطفــى بكيــر هــو مستشــار الّسياســة الخارجّيــة لرئيــس إقليم كردســتان العراق. شــغل 
ــم كردســتان حيــث أدار الّسياســة  ــة فــي حكومــة إقلي ســابًقا منصــب رئيــس أّول لقســم العالقــات الخارجّي
ــا منصــب المستشــار األّول لرئيــس  ــي. شــغل أيًض ــّزز العالقــات مــع المجتمــع الّدول ــة للحكومــة وع الخارجّي
ــة فــي الحــزب الّديمقراطــي  ــب العالقــات العاّم ــب رئيــس مكت ــم كردســتان ومنصــب نائ وزراء حكومــة إقلي

الكردســتاني.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ١٨١٩

شــّجعنا بنــاء الكنائــس والمعابــد. كمــا رّوجــت حكومتنــا الــى حرّيــة الديــن والمعتقــد والعيــش الســلمي. ونحــن مســتعّدون كحكومــة إقليــم كردســتان 
الــى التنســيق مــع حكومــة بغــداد مــن أجــل االســتقرار والســالم الدائــم والعيــش الســلمي. وكذلــك علــى جميــ�ع المســتويات الّسياســّية، اإلقتصادّيــة، 
اإلجتماعّيــة، واألمنّيــة. إقليــم كردســتان جاهــز للتنســيق مــع بغــداد وحكومــة بغــداد ومــع الجماعــات المســيحّيين واإليزيدّييــن حــول قضايــا األمــن. 
بالنســبة الــى األمــن، مــن المهــم بالنســبة الــى القــوى المســّلحة أن تنســحب مــن ســنجار بحيــث نعمــل نحــن مــع بغــداد لضمــان األمــن فــي ســنجار. 
وهنــا نحــن بحاجــة الــى التــزام كبيــر مــن لجنــة األممّيــة فــي العــراق UNAMI والــوكاالت األممّيــة األخــرى إلعــادة بنــاء المناطــق المدّمــرة. ونحــن بحاجــة 

الــى تنســيق أفضــل بيــن أربيــل وبغــداد وبيــن المجتمعــات المّحلّيــة. 

نحــن نجــزي الشــكر الــى فرنســا، ألمانيــا، الواليــات المّتحــدة، المملكــة المّتحــدة، والــى أعضــاء التحالــف الذيــن هزمــوا داعــش لمصلحــة المســيحّيين 
واإليزيدّييــن والعــراق بكملهــا. بــدون التحالــف، لــن تتمكــن البيشــمركة وقــوات األمــن العراقيــة مــن إنهــاء الخالفــة اإلقليميــة. اآلن، نحتــاج إلــى أن 
يعمــل شــركاؤنا الدوليــون معنــا لضمــان أن العمليــة السياســية فــي العــراق تســير علــى المســار الصحيــح وأن البيشــمركة والقــوات العراقيــة يعمــالن 
بخطــى كبيــرة للقضــاء علــى داعــش فــي األراضــي المتنــازع علي�هــا. التعــاون بيــن أربيــل وبغــداد وكذلــك األمــم المتحــدة والتحالــف أمــر بالــغ األهميــة 

لتلبيــة احتياجــات األيزيدييــن وتطلعاتهــم.

عانــت العديــد مــن المجتمعــات فــي العــراق مــن اإلبــادة الجماعّيــة علــى مــدى عقــود. ولعــل اإليزيدّييــن قــد حصلــوا حّصــة األســد مــن جرائــم وفظائــع. 
وعندمــا نتحــّدث عــن إحقــاق العدالــة ومالحقــة المرتكبيــن أمــام العدالــة، مــن المهــم جــدًا إن تعمــل بغــداد واربيــل معــًا، لكــن فــي نفــس الوقــت، أن 
تتعــاون وتعمــل مــع فريــق تحقيــق األمــم المتحــدة بقيــادة المستشــار الخــاص كريــم خــان. هــذا أمــر مهــم لإليزيدّييــن والمســيحّيين ولــكل مجتمــع 
العــراق وأيضــْا للمجتمــع الدولــي ألنــه يؤكــد أنــه يتــم اإلقتصــاص مــن المرتكبيــن وإلحقــاق العدالــة. نعــم، تحقيــق العدالــة أساســي، واقتيــاد المرتكبيــن 
أمــام العدالــة أساســي، وهــذا جــزء مهــم مــن شــفاء الضحايــا والبــالد بأّمتهــا. وبغيــاب العدالــة، لــن تتحقــق المصالحــة وبغيــاب المصالحــة ســتبقى 

الريبــة بيننــا. 

فــي الختــام، حضــرات الّســّيدات والّســادة، نحــن نحتفــل اليــوم بالذكــرى السادســة لمأســاٍة كبيــرة ال بــد وأن نعتــرف بأّنــه لــم يبــذل المطلــوب لدعــم 
اإليزيدّييــن منــذ العــام ٢٠١٤، أمثــر مــن ٢٥٠,٠٠٠ إيزيــدّي رحلــوا عــن العــراق و6٠,٠٠٠ منهــم تــّم تشــريدهم وال بــّد مــن عودتهــم بشــكٍل آمــن وكريــم الــى 
بالدهــم وال بــّد ترتيــب معوقــات الّسياســّية واإلبتعــاد عــن األحــكام المســبقة ورفــع الظلــم عــن الضحايــا وتحقيــق الســالم الدائــم لهــم ولــكل العــراق. 

ولكــم مّنــي الشــكر الكبيــر. 

]نهاية الكلمة[ 

شــكرًا للدعــوة الكريمــة الــى المشــاركة فــي الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة علــى أيــدي داعــش. اليــوم وغــًدا، نحيـــي الذكــرى، نتعاطــف 
ــاة اإليزيدّييــن. والّســّيد جــوي هــود ســيتحّدث  ــة يعترفــون بمعان ــا وذوّي�هــم وأقاربهــم وأســرهم. كبــار المســؤولين فــي اإلدارة األمريكّي مــع الضحاي
الحقــًا والّســّيد ســامويل براونبــاك ســيتحّدث غــدًا. ســعادة الّســفير ســاميول براونبــاك ســيتحّدث عــن العدالــة الجنائّيــة وعــن الفظائــع المرتكبــة ضــد 
ــًا مــن اإلغتصــاب  ــر عــن تعاطفــه مــع اإليزيدّييــن. إّن إحتــالل داعــش لســنجار، أّدى الــى تشــريد اإليزيدّييــن هرب اإليزيدّييــن وأرســل تحّيتــه إليكــم وعّب
والخطــف والقتــل واإلســترقاق. الكثيــرون منهــم مشــّردون أو فــّروا خــارج البــالد وقــد إنقطعــوا عــن أرِض أجدادهــم ونحــن نعتــرف بالخســارة الكبيــرة 
لمــن فقــدوا أواصــر العالقــات األســرّية والفظائــع بحــق اإليزيدّييــن علــى أيــدي داعــش هــي صفحــة ســوداء. ونحــن نعــرف أّن داعــش قــد إســتهدف 
كل مــن يخالفــه الــرأي والعقيــدة. لكــن فــي الغيــوم الملّبــدة، نــرى بارقــة أمــل، إلعــادة بنــاء الثقــة فــي العــراق وإحيــاء التعامــل والتنســيق بيــن أهــل 

العــراق. 

اليــوم، اإليزيدّييــن يعملــون مــع الســّنة والشــيعة والمســيحّيين. صحيــح أأّننــا اليــوم نحيـــي ذكــرى اإلبــادة لكّننــا نحّيـــي مثابــرة اإليزيدّييــن. لكــم مّنــا الدعم 
الكامــل ونحــن نثّمــن بطولــة الناجيــن الذيــن تقّدمــوا الــى العلــن وجاهــروا معاناتهــم فتأكيــدًا علــى أهمّيــة حفــظ أرِض مجموعاتهــم.

ــة فــي بغــداد أن تدعمهــم واألســرة  ــة العراقّي ــد للحكوم ــن ســيعودون. وال ب ــن الذي ــد لإليزيدّيي ــل جدي ــأّن أرض ســنجار ســتكون موئ وكل األمــل ب
الدولّيــة أيضــًا. اليــوم، الحكومــة األمريكيــة وّفــرت ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ دوالر كمســاعدة للعــراق مــن أجــل دعــم اإليزيدّييــن وعملّيــة الشــفاء. نحــن حريصــون 
علــى توفيــر اإلمــدادات لمستشــفى ســنجار وبهــذا نضمــن عــودة آمنــة وكريمــة الــى ســنجار. كمــا نعمــل علــى البنــى التحتّيــة وبنــى الــّري والمــدارس. 
لتمكيــن العــودة اآلمنــة والكريمــة. ومكتــب الســّكان والهجــرة لــدى الواليــات المّتحــدة يدعــم إمــدادات الميــاه الشــفا ألكثــر مــن ٤٤٥,٠٠٠ أســرة. كمــا 
نوّفــر إمــدادات تربوّيــة، تدريــب للمعّلميــن، ومراكــز إمتيــاز لتعويــض األطفــال عّمــا فقــدوه كــم ســنوات الدراســة. منــذ حوالــي العــام، تســّنى لــي فرصــة 
زيــارة معبــد اللــش وقّدمنــا ٥٠٠,٠٠٠ دوالر لهــم. واليــوم نلتــزم بتوفيــر ٥٠٠,٠٠٠ دوالر إضافــي لترميــم معابــد اإليزيدّييــن. ال يمكــن تحقيــق الســالم فــي 
 UNITAD ســنجار مــن دون العدالــة والمســاءلة، لــذا أوعظنــا للفــرق األممّيــة لمالحقــة طبعــًا المرتكبيــن مــن داعــش، وتوثيــق األدّلــة وذلــك بدعــم ال
والّســّيد كريــم خــان. دعمنــا كأســرة دولّيــة يجــب أن يواكبــه قيــام حكومــة مّحليــة وأجهــزة أمنيــة تحظــى بدعــم مــن اإليزيدّييــن. أناشــد األســرة الدولّيــة 

والقــادة العراقّييــن علــى إيــالء هــذه القضّيــة األولوّيــة القصــوى. 

بخالصــة القــول، مــا مــن كلمــة قــد تعــّوض عــن معانــاة اإليزيدّييــن ومــا مــن كلمــة قــد تعيــد الضحايــا كــم قبورهــم. مــن هنــا، يجــب أن نلتــزم بعــدم 
الســماح لشــياطين داعــش بالعــودة الــى إرتــكاب الفظائــع ولكــم مّنــي الشــكر الجزيــل. 

]نهاية الكلمة[ 

ــى اليمــن  ــى العــراق. عمــل ســابًقا ســفيًرا إل ــات المّتحــدة إل ــر هــو ســفير الوالي ــو تويل ســعادة الّســفير ماثي
وســفيًرا الــى الكويــت، كمــا كان نائــب رئيــس البعثــة الــى القاهــرة ومستشــار سياســي فــي بغــداد ونائــب 
رئيــس البعثــة إلــى الكويــت ومستشــار سياســي فــي الّريــاض ورئيــس مكتــب الواليــات المّتحــدة فــي عــدن 
ونائــب رئيــس البعثــة فــي الّدوحــة والمســؤول الّسياســي فــي لنــدن والمســؤول الّسياســي والقنصلــي فــي 

عمــان.

سعادة الّسفير ماثيو تويلر
سفير الواليات المّتحدة األميركّية إلى جمهورّية العراق

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٢٠٢١

ــي، حضــرات  ــر، أصحــاب الســعادة والمعال ــو تويل ــح، ســعادة الّســفير ماثي ــور برهــم صال ــي، فخامــة الرئيــس العراقــي الدكت أصحــاب الفخامــة والمعال
ــزوا علــى أّن  ــن رّك ــر مــن المتحّدثي ــي أن أشــارك معكــم فــي هــذه الذكــرى الســنوّية. الكثي ــر ل ــه شــرٌف كبي ــي، إّن ــي أخوات الّســّيدات والّســادة، إخوان
الصــورة قاتمــة، لكــن الذكــرى هــي ذكــرى البطولــة. ذكــرى بطولــة اإليزيدّييــن وقــد ســّطرت هــذه البطولــة فــي كتــب التاريــخ وفــي ســجاّلت مختلــف 
ــأر  ــدون ث ــة، وب ــدون كيدّي ــود، ب ــدون قي ــادة والممارســة، ب ــى هوّيتهــا وحقوقهــا فــي العب ــي نازعــت مــن أجــل الحفــاظ عل ــة الت المجموعــات الدينّي

وإنتقــام.

وأحّيـــي رئيــس منّظمــة يــزدا والّســّيدة ليــن مــن The Zovighian Partnership وكّلهــم نّظمــوا هــذه الفعالّيــة. وأحّيـــي المجموعات اإليزيدّيية، الّســّيدة 
فريــدة التــي عّبــرت بشــكٍل بالــغ عــن أهمّيــة وضــِع حــدٍّ إلنعــدام العدالــة. وهنــا أســتذكر الجرائــم الفظيعــة التــي حصلــت منــذ ســّتة أعــوام وال تــزال 
مســتمّرة. نحــن نتحــّدث عــن جريمــة تاريخّيــة طواهــا التاريــخ وال نتحــّدث فقــط عــن تعويــض الضحايــا. أنــا إلتقيــت بنجايــن وبأهالــي الضحايــا ويعنــي، 
ــاة وقصــص، قصــص يقشــعّر لهــا  ــا وســمعت معان ــم لإليزيدّييــن فــي مــارس / آذار قبــل إنتشــار جائحــة كورون ــا المشــاعر عندمــا زرت مخّي تحّركــت فّي
البــدن. ومــا شــعرت بــه أمــام هــذه القصــص، أّن أصحــاب القصــص ال يطالبوننــي بالشــفقة بــل يطالبوننــي بمعرفــة مصائــر أهلهــم، إخوانهــم، أخواتهــم، 

وآالف اإليزيدّييــن ينتظــرون معرفــة أقــدار، مصائــر أهلهــم. أيــن ُقبــروا؟ أيــن ُشــّردوا؟ أيــن إختفــوا؟ وينتظــرون لــّم الشــمل مــن جديــد. 

لــن أتوّقــف عنــد فظائــع داعــش، فاإليزيدّيــون أدرى بفظائــع داعــش وجرائمهــم. نحــن أهــل الخــارج لــن نعــرف أكثــر منكــن ومــن معاناتكــم. أنتــم أدرى 
ــة وأنشــئت لجنــة تحقيــق  بفظائعهــم، بجرائهــم. فقــد عانيتــم منهــا األمّريــن. وإســتجابتًا لصوتكــم، إســتجابتًا لفريــدة، ليــزدا، تحّركــت األســرة الدولّي
أممّيــة لتوثيــق جرائــم داعــش. UNITAD وانــا لــي الشــرف بتــرأس ال UNITAD والتصميــم لــدى اإليزيدّييــن حــّرك الــدول رغــم اإلنقســامات الســائدة 
ــة لكــّن مجلــس األمــن رغــم اإلنقســامات نطــق بصــوٍت واحــد مــن أجــل اإلنســانّية  فــي مجلــس األمــن ورغــم إنعــدام التوافــق حــول أكثــر مــن قضّي

وبدعــم الحكومــة العراقّيــة وبإحتضــان الحكومــة العراقّيــة. ال UNITAD أتــت فــي العــام ٢٠١8، فــي ٣١ مــن شــهر تشــرين األول الــى العــراق.

وهنــا مــن المهــم ان نفّكــر بوضــوح فيمــا حــدث. إذا مــا نظرنــا الــى عنــوان الفعالّيــة، بيــن اإلرهــاب واإلنســانّية، ردم الهــّوة، هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات 
فــي محــال اإلدارة، وفــي مجــال األعمــال، وفــي مجــال التنظيــم. ال يقــاص األشــخاص بكيفّيــة تعاملهــم مــع أهــل النفــوذ، بل يقاســون بكيفّيــة تعاملهم 
مــع األضعــف، مــع األكثــر هشاشــتًا. واألمــر ســيان بالنســبة الــى الــدول، األقــوى فــي الــدول واألكثــر نفــوذًا واألكثــر تأثيــرًا علــى التغييــر يقاســون بدعــم 
األضعــف واألكثــر هشاشــًة واألكثــر تهميشــًا أو يعيشــون علــى هامــش الحيــاة فــي الكثيــر مــن الــدول. وبالنســبة إلــي، آيــة الّلــه السيســتاني حفظــه 
الّلــه، كان كالمــه بليغــًا عندمــا إلتقيتــه منــذ عــام فــي النجــف. وقبــل أن أذكــر أمامــه اإلبــادة اإليزيدّيــة والمأســاة اإليزيدّيــة، طلــب مّنــي اإللتفــات الــى 
ــة  ــر. والذيــن شــاركت مــع الســلطات المحلّي ــة أيضــًا، تحــّدث عنهــا ســعادة الّســفير تويل ــاة المســيحّيين والشــراكة الحقيقّي ــاة اإليزيدّييــن ومعان معان
العراقّيــة، مــع الســلطات المركزّيــة العراقّيــة مــع، المديريــات العراقّيــة، مــع ألمانيــا، مــع فرنســا، مــع الســويد، مــع المملكــة المّتحــدة. مــا مــن مجموعــة، 
مــا مــن ديانــة، مــا مــن فريــق إثنــّي يمكــن أن يبقــى فــي مقعــد المشــاهد أمــام المأســاة. وأنــا أعدكــم وأعــد الناجيــن بمالحقــة داعــش واإلقتصــاص 
منهــم. لــذا نحــن قمنــا بالوقــوف مــع المســؤول األممــي لمكافحــة اإلبــادة وهــو مستشــار أميــن عــام األمــم المّتحــدة، وعملنــا مــع ســماحة الكاردينــال 

أيضــًا وقنــا أّن مــن إســتهدفته داعــش بجرائمهــا، يحــّق لــه بالحمايــة، يحــّق لــه بالعدالــة.

وزميلــي فــالح مصطفــى، معالــي وزيــر، قــال إّنــه يجــب اإلقتصــاص مــن المرتكبيــن مــن خــالل محاكمــات عادلــة ويجــب التعامــل مــع األطفــال والضحايــا 
بتعاطــٌف ولطــف وهــي الطريــق نحــو األمــام. الــى ذلــك، نعمــل علــى توثيــق المقابــر الجماعّيــة بالتنســيق مــع الجهــات المســؤولة العراقّيــة. قمنــا 

بإجــراء مقابــالت وعملنــا مــع قضــاة لتوثيــق جرائــم داعــش ومرتكبــي الجرائــم لــدى داعــش وجمــع األدّلــة إلقتيادهــم أمــام المحاكــم. لدينــا ماســحات 
ضوئّيــة تكنولوجّيــة ثالثّيــة األبعــاد تلتقــط صــور وهنــاك شــرائط فيديــو أيضــًا لتوثيــق كل ذلــك أمــام إختبــار الزمــن. بدأنــا بإطــالق تطبيــق يمكــن تنزيلــه 
علــى أي جــّوال، إن كنتــم فــي أربيــل أو فــي األنبــار أو فــي أي دولــة، أي مجموعــة، إســتهدفت مــن داعــش، يمكــن أن تلّقــي التطبيــق علــى المحمــول 

.UNITAD أو الجــّوال بمعلومــات والتــي ســتكون ســرية ل

ــن مــن هــذه الجرائــم، عّلكــم تســاعدوننا فــي إحقــاق  وهــي خطــوة قّيمــة لــردم الفجــوة بيننــا نحــن مــن يحّقــق فــي الجرائــم وأنتــم مــن عانــى األمرّي
العدالــة ومحاســبة المرتكبيــن ليــس فقــط مرتكبــي الجرائــم ضــد اإليزيدّييــن بــل ضــد المســيحّيين وضــد الشــباك وســواهم وذلــك لإلنتهــاء مــن 

إســتبداد وبطــش داعــش. 

فخامــة الرئيــس الدكتــور برهــم صالــح، بفضــل قيادتــه للعــراق، ســاعدنا فــي مهّمتنــا. فواليتنــا المناطــة بنــا مــن جانــب مجلــس األمــن هــي للتحقيــق 
فــي جرائــم دولّيــة، جرائــم اإلبــادة، جرائــم الحــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانّية. ونحــن نثّمــوا مبــادرة الدكتــور برهــم صالــح، فخامــة الرئيــس، العــام الماضــي 
بإرســال مشــروع قانــون للبرلمــان العراقــي فــي هــذا الخــص. وكّلــي أمــل بعــد التــأم البرلمــان العراقــي فــي ســبتمبر أو أكتوبــر، عندهــا ســيتم درس 
مشــروع القانــون هــذا. كمــا هــو أكيــد هــو التالــي، مــا حــدث علــى أيــدي داعــش فــي العــراق ليــس بأفعــال منفصلــة وليــس بأفعــال إرهابّيــة منقطعــة 
ــّد مــن أن نعتــرف نحــن بمــا لحــق باإليزيدّييــن  ــم إرتكبــت، جرائــم ضــد اإلنســانّية، جرائــم حــرب. وال ب ــة دامغــة تقيــد عــن جرائ عــن غيرهــا. هنــاك أدّل

كشــركاء دولّييــن وأممّييــن وكحكومــة عراقّيــة أيضــًا. وإن لــم نعتــرف بمــا حصــل، ال يمكننــا أن نحــول دونــه.

نعــم، جهــود البنــاء، جهــود األمــن، واالســتقرار هــي أساســّية. وســمعتم عــن جهــود فــي مجــال مشــافي، فــي مجــال إمــدادات الميــاه، فــي مجــال 
التعليــم، ســمعتم عــم مســاعدة األســرة الدولّيــة إلعــادة بنــاء ســنجار. لكــن األهــم هــو أكثــر مــن ذلــك. الســالم الحقيقــي وهــو وعــد، وعقــد، 
والمســاءلة، والمحاســبة، أساســّية إلعــادة بنــاء الثقــة ولتعزيــز البطــوالت، ولكشــف، وفضــح جرائــم داعــش. وبهــذا نتأّكــد مــن أن األســرة الدولّيــة 

ــم.  ــوا مجــددًا بإعــادة تكــرار هــذه الجرائ ــن يقبل ــة المختلفــة فــي ا لعــراق ل ــة وإقليــم كردســتان والمجموعــات اإلثنّي والحكومــة العراقّي

وأخلــص بالقــول باآلتــي، مــا قلتــه فــي العــام الفائــت، أقولــه اليــوم، أحّييكــم جميعــًا فــردًا فــردًا، أفــراد األســر فــي العــراق، بإقليــم كردســتان، فــي 
الواليــات المّتحــدة، فــي ألمانيــا، فــي أســتراليا. أنــا أحّيـــي كل األفــراد وشــجاعة األفــراد الذيــن قــد إختفــوا ألّنهــم رفضــوا وبقــاء الناجيــن وإســتمرارهم 
هــو أبلــى دليــل علــى فشــل داعــش، وعلــى بشــاعة داعــش. فقــد حــاول داعــش كــّم أفواهكــم، طمســكم، محوكــم، لكّنــه فِشــَل فشــاًل ذريعــًا. أحّيـــي 
كاًل منكــم وأتمنــى لكــم الســالم، الطمأنينــة، العدالــة، وال يمكــن تحقيــق ذلــك ااّل مــن خــالل الوحــدة. لــذا، اليــوم، وغــدًا تســتمّر الفعالّيــة وفعاليــات 
أخــرى إلســتذكار مــا حــدث. التحــّدي األكبــر، الضــرورة األكبــر، فــي رأيـــي، هــي أن ال ننســى بعــد أســبوع، أو بعــد شــهر مــا حــدث بــل أن نأخــذ خطــوة 
ــار الوقــت. وأشــكركم علــى  ــة التــي تتخّطــى إختب ــة الدامغــة بحّقهــم وإقتيادهــم أمــام العدال ــد مــن مالحقــة المجرميــن وجمــع األدّل ملموســة لنتأّك

الدعــوة الكريمــة والفرصــة القّيمــة للحديــث اليــوم. 

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيد كريم خان
)UNITAD( مستشار خاص ورئيس يونيتاد 

ــة لمحاســبة  ــذي يدعــم الجهــود العراقّي الّســّيد كريــم خــان هــو مستشــار خــاّص ورئيــس فريــق الّتحقيــق اّل
داعــش، فيجمــع ويحفــظ ويخــّزن أدّلــًة ألفعــال داعــش اإلرهابّيــة فــي العــراق واّلتــي تنطوي تحت ممارســات 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــّد اإلنســانّية وإبــادة جماعّيــة. هــو أيًضــا محــام فــي المملكــة المّتحــدة، ولــه أكثــر مــن ٢٥ 

عاًمــا مــن الخبــرة فــي القانــون الجنائــي الّدولــي وفــي مجــال حقــوق اإلنســان.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٢٢٢٣

 الجلسة األولى:
تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - 
الجزء األّول، تحديد خّطة عمل في 

مشاركة الجمي�ع

شــكرًا ليــن. إنــه لشــرف كبيــر حًقــا أن ُيطلــب منــك المشــاركة فــي الذكــرى الســنوية السادســة لإلبــادة الجماعيــة لإليزيدييــن وأن أديــر جلســة مهمــة 
 Yazda للغايــة، وفــي الواقــع، حديثــة جــدًا، فــي هــذا الوقــت الحالــي، وتمكيــن عــودة آمنــة وطوعيــة للمجتمــع اإليزيــدي إلــى ســنجار. لذلــك شــكرًا لـــ

وشــكرًا لـــ The Zovighian Partnership علــى تنظيــم أحــداث اليــوم. وشــكرًا جزيــاًل ألعضــاء اللجنــة المميزيــن.

قبــل أن أقــدم اللجنــة، إذا ســمحتم لــي، فأنــا أريــد فقــط أن أهيـــئ المشــهد للمالحظــات التــي طرحهــا المتحدثــون الســابقون ببالغــة اســتثنائية. مــرت 
ســت ســنوات منــذ أن غــزا تنظيــم الدولــة اإلســالمية، أو داعــش، أوطــان اإليزيدّييــن حــول جبــل ســنجار. ارتكبــوا أبشــع الجرائــم، أو كمــا قــال كريــم 
خــان، أفظــع الجرائــم التــي يمكــن تخيلهــا بحــق اإليزيدّييــن وهجــرت مجتمعــات بأكملهــا، مــن األيزيدّييــن وغيــر األيزيديّيــن مــن منازلهــم. بينمــا ُهزمــت 
داعــش عســكريًا فــي الســنوات التاليــة، لــم يعــود عــدد كبيــر جــدًا مــن اإليزيدّييــن بعــد إلــى منطقــة جبــل ســنجار مفضليــن البقــاء فــي مخيمــات النــزوح 
الداخلــي، وخاصــة فــي دهــوك أو الســعي لمغــادرة العــراق وإنشــاء خطــوط جديــدة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. وطالمــا مــا زال اإليزيديــون نازحيــن 

وطالمــا مــا زالــوا غيــر قادريــن أو خائفيــن للغايــة مــن العــودة إلــى ديارهــم، فــإن مأســاتهم ستســتمر. 

اآلن فــي المحادثــات التــي أجريتهــا مــع األيزيدّييــن فــي ســنجار فــي ســنوني والموصــل فــي الســنة الماضيــة، لقــد ُقــّدم لــي العديــد مــن العواقــب 
الماثلــة أمامهــم للعــودة، أكانــت العواقــب األمنّيــة، وغيــاب الهيكلّيــة المحلّيــة، البيــوت المدّمــرة، وجــود األلغــام واألغــراض غيــر المنفجــرة، مســألة 
التعويضــات، األمــور القانونيــة الكبــرى، وغيــاب الخدمــات األساســّية مثــل التعليــم، والمــاء والكهربــاء واالستشــفاء، انعــدام فــرص العمــل والعيــش 
الكريــم. هنــاك العديــد مــن األمــور الــذي يجــب ضمانهــا مــن جانــب الحكومــة ومــن جانــب المجتمــع المدنــي أيضــًا، ومــن جانــب األمــم المتحــدة، ومــن 
الشــركاء مــن منّظمــات إنســانّية وتنمويــة مــن أجــل ضمــان العــودة الطوعّيــة واآلمنــة. تدعــو الحاجــة الــى خّطــة تشــاركّية فــي الفعــل لضمــان هــذه 

العــودة، كل وكالــة بحســب اختصاصهــا. 

إذًا يســّرنا بالفعــل علــى أن نعــّرف علــى المشــاركين فــي هــذه النــدوة. أواًل، معالــي الوزيــرة إيفــان فائــق يعقــوب جبــرو وهــي وزيــرة الهجــرة والمهّجرين 
فــي جمهورّيــة العــراق. شــكرًا جزيــاًل لمشــاركتكم اليــوم. ثانيــًا، الّســّيد محمــد التميمــي وهــو مديــر عــام المنّظمــات غيــر الحكومّيــة فــي العــراق. 
والّســّيد جيــرارد كارل وايــت وهــو رئيــس بعثــة المنّظمــة الدولّيــة للهجــرة IOM فــي جمهوريــة العــراق. شــكرًا ســّيد وايــت لمشــاركتك. قبــل أن أعطــي 
الكلمــة للمشــارك األّول، أطلــب منهــم المجاوبــة علــى هــذه األســئلة. أواًل، كيــف يمكــن للحكومــة والمجتمــع الدولــي دعــم ضمــان العــودة اآلمنــة 

والمســتقّرة؟ 

وثانيــًا، بالنســبة الــى أولئــك الذيــن يريــدون العــودة بشــكل طوعــي، مــا هــي الحاجــات األكثــر الحاحــًا فــي ســنجار اليــوم؟ ومــن بعــد المداخــالت أطــرح 
بعــض األســئلة ومــن ثــّم ســوف نفتــح بــاب الحــوار وبــاب المناقشــة وأطلــب مــن المشــاركين طــرح األســئلة بعــد مداخــالت المتحّدثيــن. وســنحاول 
بالطبــع أن نجــاوب علــى أكبــر عــدٍد ممكــن مــن األســئلة. مــع هــذا، أعطــي الكلمــة أواًل الــى معالــي الوزيــرة إيفــان فائــق يعقــوب جبــرو. تفّضلــي حضــرة 

الوزيــرة. 

]نهاية مقّدمة الجلسة[ 

السيد طوبي هاروارد
 رئيس المكتب الفرعي لمفوضية االمم الممتحدة لشؤون الالجئين في الموصل،

محافظة نينوى
الســيد توبــي هــاروارد لديــه ٢٠ عامــا مــن الخبــرة فــي األمــم المتحــدة، يعمــل فــي مهمــات حفــظ الســالم 
والبعثــات السياســية الخاصــة والعمليــات اإلنســانية فــي أفريقيــا والشــرق األوســط. قبــل العمــل فــي 
العــراق، تــرأس مكتــب المفوضيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــغل مناصــب رفيعــة فــي عمليــات األمم 
المتحــدة لحفــظ الســالم فــي الســودان ولبنــان، والبعثــة المشــتركة بيــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 

واألمــم المتحــدة المكلفــة بتســهيل والتحقــق مــن إزالــة ترســانة األســلحة الكيميائيــة الســورية.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.
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تحّيــة طّيبــة، يســعدني جــدًا أن أكــون ضمــن المؤتمــر، وحقيقــًة كحكومــة اّتحادّيــة بالفعــل احنــا عندنــا رؤيــة واضحــة وعندنــا برنامــج حكومــي خــاص بمــا 
يخــص النازحيــن بصــورة عاّمــة وباألخــص مــا يخــص ســنجار. حقيقــًة احنــا كــوزارة الهجــرة والمهّجريــن باشــرنا بإعــداد البيانــات رصينــة ودقيقــة في�هــا كاّفــة 

المعلومــات عــن العوائــل النازحــة والعائــدة اإليزيدّيــة بغيــة الشــروع بمشــاري�ع وبرامــج مســتقبلّية تختــص بوزارتنــا. 

كذلــك مــن المهــم هــو تشــري�ع القوانيــن التــي مــن شــأنها تعويــض المختطفيــن مــن قبــل عصابــات داعــش، األســر اإليزيدّيــة. كذلــك مــن المهــم جــّدًا 
أن يتــم حســم موضــوع اإلبــادة المحلّيــة بمنطقــة ســنجار باعتبــار هنــاك مرشــحين موجوديــن حاليــًا فــي الســاحة فــي ســنجار، شــخص ينتمــي الــى أو 
يســكن فــي اإلقليــم وكذلــك لدينــا شــخص موجــود فــي ســنجار ويعتبــر الشــخص الموجــود فــي ســنجار هــو شــخص غيــر شــرعي. وبهــذا الســبب أّدى 

 . الــى كثيــر مــن العراقيــل بمــا يخــص البنــاء البنــى التحتّيــة لســنجار وكذلــك الخدمــات الّلــي موجــودة حاليــاًّ

كذلــك اقتصادّيــًا نقتــرح أن تتوّلــى الشــريحة اإليزيدّيــة األولوّيــة كذلــك فــي التعيينــات فــي الوظائــف الحكومّيــة، كذلــك شــمول أهالــي ســنجار مــن 
ــا مشــاري�ع خاّصــة بهــذا الصــدد. لكــن لألســف الشــديد بســبب الوضــع  المشــاري�ع الصغيــرة المــدّرة للدخــل. وحقيقــًة كــوزارة هجــرة ومهّجريــن عندن
المالــي الــذي يتعــّرض لــه العــراق حالّيــًا واألزمــة المالّيــة الموجــودة كان لنــا حّصــة كبيــرة كــوزارة هجــرة ومهّجريــن أن يكــون لنــا أزمــة مالّيــة أو باعتبــار إن 

الخزينــة اليــوم خاويــة فــال نملــك المبالــغ لتمويــل هــذه المشــاري�ع. 

ــا مــن الحكومــة  ــل بهــذا الشــأن حيــث طلبن ــا أيضــًا تدّخ ــًا وبشــكل ســري�ع جــّدًا وكان لن ــًا أو جزئّي ــي تضــّررت منازلهــم كّلي ــل الت ــض العوائ ــك تعوي كذل
المحلّيــة فــي محافظــة نينــوى أن تســّرع بفتــح مكتــب ي�هتــم بهــذا الصــدد لهــذا الســبب كان إّنــو اليــوم لدينــا مكتــب يخــص بملــف التعويضــات لكــن 
ــا  ــه ســيكون لن ــه كيفيــة تتــم اإلجــراءات وأأّن ــار ليــس مــن شــأن وزارة الهجــرة لكــن نراقــب عــن بعــد إّن ــا نراقــب عــن بعــد لكــن هــذا االعتب حقيقــًة احن
تدّخــالت كثيــرة وضغــط علــى األمانــة العاّمــة لتمشــية هــذا األمــر بشــكل أشــرع وتعويضهــم ماّديــًا ليتســّنى لهــم اآلن العــودة الــى مناطــق ســكناهم. 
كذلــك تمثيــل، تمثيلهــم بدوائــر الــوزارات والجهــات الحكومّيــة المختلفــة لتقديــم الخدمــات الاّلزمــة لمنطقــة ســنجار وأهالي�هــا. كذلــك كاســتمرار، احنــا 
كــوزارة هجــرة مــا زلنــا بدعمهــم مــن ناحيــة تقديــم الســاّلت الغذائّيــة أو الســاّلت الصحّيــة وكذلــك أيضــًا منحــة العــودة الّلــي هــي منحــة مليــون ونصــف 
لكــن أيضــًا لألســف الشــديد حالّيــًا متوّقفــة بســبب األزمــة المالّيــة لكــن إن شــاء اللــه ســيتم اســتثناء ســنجار بهــذا الصــدد وأيضــًا ســيكون لنــا تخصيــص 

مبلــغ خــاص مــن الموازنــة ألهالــي ســنجار العائديــن. 

كذلــك أمنيــًا، مــن المهــم جــّدًا تشــكيل قــوة أمنّيــة أو شــريحة، فــوج مــن الشــريحة اإليزيدّيــة بغيــة حمايــة منطقتهــم مــن األخطــار المســتقبلّية وضمــان 
أيضــًا زرع الطمأنينــة فــي نفوســهم. كذلــك توفيــر االحتياجــات األساســّية كالمــأوى والرعايــة الصحّيــة والخدمــات. وكذلــك أيضــًا ال ننســى التعليمّيــة. 

ــد الخطــاب الدينــي وكذلــك حكومــة  ـي توحي ــ ــا برأي ــد الخطــاب. هــذا مهــم جــّدًا أن ــًة مــن خــالل توحي ــد البيــت اإليزيــدي وخاّص كذلــك يقتضــي توحي
اّتحاديــة تجــاه هــذه الشــريحة اإليزيدّيــة. كذلــك أيضــًا نهتــم بتأســيس أنديــة رياضّيــة واجتماعّيــة شــبابّية. اعــداد برامــج ومناهــج لألطفــال وفــق رؤيــة 
جديــدة تشــمل المجــال التعليمــي والثقافــي. هــذا بمــا يخــص كحكومــة اّتحادّيــة. أّمــا كحاجــة للمجتمــع الدولــي فــي امكانّيــة دعــم هــذه الشــريحة مــن 

اإليزيدّييــن وتوجيــه المنّظمــات الدوليــة والمحلّيــة. وحقيقــًة، خــالل الفتــرة الســابقة كان لــدي، وبطلــب مّنــي، بتســري�ع العمــل فــي ســنجار. 

ــة، كذلــك طالبــت إن ألتقــي بكثيــر مــن الســفراء لدعــم وتوحيــد الجهــود، لحقيقــًة، لســنجار لتســري�ع  وقــد التقيــت فــي كثيــر مــن المنّظمــات الدولّي

عودتهــم باعتبــار رّنــو كان لنــا زيــارة ألربيــل قبــل عــّدة أّيــام و لحظنــا أأّنــه بإعتبــار أن ٤6,٠٠٠ عائلــة حالّيــًا موجــودة فــي مخّيمــات إقليــم كردســتان األغلبّيــة 
هــم مــن أهالــي ســنجار والــكل يرغــب بالعــودة الــى مناطقهــم لكــن لألســف الشــديد هنــاك عــدم توحيــد الكثيــر مــن األمــور فــي المنطقــة لهــذا، 
بســبب وجــود هــذه األزمــة المالّيــة فحقيقــًة، كان توّجهــي الــى المنظمــات الدوليــة لتســاندنا كــوزارة هجــرة إّنــو ندعــم الكثيــر مــن األمــور الموجــودة 
فــي ســنجار مــن تعويضــات، مــن بنــاء البنــى التحتّيــة، توفيــر الكثيــر مــن الخدمــات الّلــي تحتاجهــا أهالــي ســنجار للعــودة. وأكيــد كحومــة اّتحادّيــة، لنــا 

رؤيــة هادفــة وباألّيــام القادمــة ســيكون لنــا قــرار أيضــًا جديــد فــي هــذا الصــدد مــن خــالل توحيــد القــوى الّلــي موجــودة فــي داخــل ســنجار. 

كذلــك نحتــاج لمنّظمــات دوليــة، برامــج ومشــاري�ع تهتــم بالشــريحة اإليزيدّيــة فــي مناطــق النــزوح وكذلــك العــودة. حمايــة حقــوق اإلنســان اإليزيــدي 
ــة تســتهدف المتضّرريــن مــن اإليزيدّييــن والمختطفيــن. توجيــه  ــة أيضــًا نفســّية واجتماعّي وفــق معاييــر حقــوق اإلنســان وكذلــك وضــع برامــج تأهيلّي
المجتمــع الدولــي ودول العالــم لمنــح أهمّيــة التعامــل مــع اإلخــوة اإليزيدّييــن الالجئيــن فــي الــدول المختلفــة. كذلــك نحتــاج كثيــرًا الــى عقــد اجتماعــات 
ومؤتمــرات موّســعة وســريعة مــع ممّثلــي المجتمــع الدولــي بغيــة وضــع مشــاري�ع وبرامــج تخــدم الشــريحة اإليزيديــة وحقيقــًة احنــا كــوزارة هجــرة 
ــد بإشــراف وزارة  ــة، أكي ــة لوضــع خّط ــر مــن المنّظمــات الدولّي ــع مــع كثي ــد لقــاء موّس ــًة بعــد العي ــام القادمــة وخاّص ــا فــي األّي ــًا لدين ــن حالّي ومهّجري

الهجــرة، لتســهيل العــودة اآلمنــة والطوعيــة لكثيــر مــن النازحيــن فــي ســنجار. 

]نهاية الكلمة[ 

 معالي الوزيرة إيفان فائق يعقوب جبرو
وزيرة الهجرة والمهّجرين في جمهورّية العراق

معالــي الوزيــرة إيفــان فائــق يعقــوب جبــرو هــي الوزيــرة العراقّيــة للهجــرة وللمهّجريــن، كانــت مستشــارة 
محافظــة نينــوى ومستشــارة فــي شــبكة تحالــف األقّلّيــات فــي العــراق ومديــرة الّرابطــة الكلدانّيــة فــي 
البصــرة وعضــو فــي المجلــس اإلستشــاري الّنســوي فــي نينــوى وعضــو فــي شــبكة اُلميّســرين العراقّييــن 
للّتماســك  المشــترك  المســتقبل  الّنزاعــات والّتفــاوض، كمــا هــي مديــرة مركــز  إدارة  تختــّص فــي  اّلتــي 
ــز إســتقرارها، كمــا  ــة الّنازحــة بأمــان ولتعزي ــات لعــودة الجماعــات المحّلّي اإلجتماعــي. شــاركت فــي وضــع آلّي

تدعــم سياســة إعــادة دمــج الّنســاء والّشــباب المتضّرريــن مــن الّنــزاع وتأميــن منــح صغيــرة لألشــغال.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٢٦٢٧

حضــرات األخــوات الناجيــات واإلخــوة الناجيــن، أصحــاب المعالــي والســيادة والســعادة، ممّثلــو منظمــات المجتمــع المدنــي، المشــاركين األعــّزاء كاّفــة، 
الســالم عليكم. 

نعيــش هــذا اليــوم، الذكــرى السادســة لمأســاة ســنجار التــي خلفــت جرحــآ وفاجعــة التنســى، وإذ نحــن أمــام واحــدة مــن بيــن أكثــر الملفــات تعقيــدًا، 
ــل، مــن أجــل تحقيــق  ــدّي العراقــي األصي ــى مــدار الوقــت، لدعــم المجتمــع لإليزي ــة جــادة ومســؤولة وعل ــدء فــي محاول ــى الب ــا ال فــإن هــذا يدعون
مســتقبل آمــن ومســتقر وكريــم، خصوصــًا بعــد الشــرخ المجتمعــي الخطيــر الــذي خلفتــه الفضائــع التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش اإلرهابــي، وشــملت 

حمــالت وحشــية بقصــد اإلبــادة الجماعيــة، ومحاولــة انهــاء الوجــود لإليزيــدّي فــي المنطقــة.
 

فــي هــذا الســياق، فــإن حجــم التحديــات التــي تواجهنــا جميعــآ فــي ســنجار، تدفعنــا الــى تركيــز الجهــود لمعالجــة المّلفــات األساســية الضامنــة لعــودة 
االســتقرار والعــودة الطوعيــة، ســواء علــى صعيــد إعــادة الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة والتربويــة والصحّيــة والخدمّيــة، أو علــى صعيــد 

ترســيخ التعايــش الســلمي، وبــدء برامــج العدالــة االجتماعّيــة والجنائّيــة التــي تكفــل للمنطقــة ســالمًا طويــاًل وعــاداًل.

حتــى الوقــت الحاضــر، لــم تنجــح مشــاري�ع التعايــش الســلمي فــي رأب الصــدع بيــن مكونــات المجتمــع فــي ســنجار، نظــرآ لحجــم االنتهــاكات والجرائــم 
ضــد اإلنســانّية التــي تعــرض لهــا اإليزيدّيــون، وإلمتنــاع العشــائر التــي انتمــى عــدد مــن ابنائهــا الــى تنظيــم داعــش االرهابــي عــن تســليم المتورطيــن 
للعدالــة واإلخبــار عنهــم، او القبــول باالعتــذار المباشــر او حتــى االعتــراف بمــا حصــل لجيرانهــم اإليزيدّييــن، مــا شــهدته ســنجار فــي الثالــث مــن آب ٢٠١٤ 

كان كســرًا للعهــود التــي عاشــها مجتمــع ســنجار لقــرون عديــدة.

ولضمــان تحقيــق األهــداف العادلــة، ومــن أجــل تعافــي ســنجار العزيــزة، ندعــو المجتمــع الدولــي وجميــ�ع األصدقــاء للتحشــيد مــن أجــل دعــم االتفــاق 
المبــرم بيــن الحكومــة العراقيــة وبعثــة االمــم المتحــدة فــي العــراق علــى رعايــة المؤتمــر العــام فــي ســنجار الــذي كان مــن المؤّمــل انعقــاده فــي خريــف 
٢٠٢٠، لبحــث مســتقبل ســنجار فــي ظــل قضايــا العــودة الطوعيــة للنازحيــن، وإعــادة االســتقرار، وترســيخ، والتعايــش الســلمي، وقضايــا العدالــة 
الجنائّيــة ومــا ارتبــط مــن الخدمــات واألمــور األخــرى التــي يعيــش فقدانهــا بشــكل يومــي المواطــن اإليزيــدّي الكريــم. ونجــدد الدعــوة لتنســيق الجهــود 
مــع اللجنــة التحضيريــة التــي نتشــّرف بإدارتهــا والتــي ســتعاود أعمالهــا المتوّقفــة بســبب ظــروف جائحــة كورونــا. ونؤكــد هنــا بــأن هــذا المؤتمــر ســيوفر 
ــة. مســتندين أساســًا علــى التطــورات المبهــرة التــي قدمهــا المجتمــع  ــة المقبل ــق ناجحــة لترســيخ االســتقرار فــي ســنجار خــالل المرحل خارطــة طري

الســنجاري الصلــب والمثابــر، والتــي أثبــت مــن خاللهــا، انــه قــادر علــى التمســك بأرضــه، واعــادة الحيــاة الي�هــا مهمــا كانــت الظــروف.

إن هــذه النمــاذج الناجحــة عــن أعــادة الحيــاة الــى القطاعــات االقتصادّيــة وقطاعــات التربّيــة والصحــة واألمــور األخــرى والقطاعــات األخــرى تحّققــت 
بجهــود أهالــي ســنجار، وبدعــم مــن جهــود المؤّسســات الحكوميــة والمنظمــات العاملــة فــي العــراق. 

فعلــى صعيــد االقتصــاد، اعــاد المجتمــع الســنجاري بنفســه احيــاء عجلــة االقتصــاد وتنويــ�ع مصــادره، فالــى جانــب زراعــة االف الدونمــات بمحصولــي 
الحنطــة والشــعير فــي شــمال وجنــوب جبــل ســنجار، هنــاك االالف مــن البيــوت البالســتيكية تنتشــر علــى امتــداد جبــل ســنجار اآلن، موفــرة اكتفــاًء 

ذاتيــا للســكان، فيمــا ازدهــرت زراعــة التبــغ الســنجاري مــن جديــد.

وفــي مجــال التربيــة والتعليــم، هنــاك ٤٥ مدرســة باللغتيــن العربيــة والكرديــة تســتقبل الطلبــة فــي ســنجار. اضافــة الــى تفعيــل خطــة وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي فــي انشــاء أّول جامعــة فــي ســنجار، وهــي فعــاًل االولــى فــي المنطقــة.

ــك  ــة ســنجار نفســها. وجــاء ذل ــل ســنجار فضــال عــن مدين ــة فــي مناطــق شــمال جب ــز الصّحي ــاة للمراك ــة اعــادة الحي ويشــهد القطــاع الصحــي عملي
بالتزامــن مــع إعــادة مستشــفى ســنجار العــام الــى العمــل فــي الموقــع البديــل، والعمــل علــى اقامــة المستشــفى الجديــد، بالتعــاون مــع منظمــة 

مبــادرة ناديــة والحكومــة الفرنســية، ووزارة الصحــة العراقيــة.

أن القضيــة األكثــر أهميــة هــي قضيــة االنتهــاكات والظلــم الفــادح الــذي تعرضــت لــه المــرأة اإليزيدّيــة الكريمــة تحديــدًا، وتمثــل فــي عمليــات 
االســتهداف الممنهــج مــن قبــل عصابــات داعــش االرهابيــة، لحياتهــا، وكرامتهــا، ومشــاعرها االنســانية، وقيمتهــا العليــا فــي المجتمــع اإليزيــدّي. لقــد 

ــة 8٠ مقبــرة مكتشــفة لــآن. ــر الجماعيــة التــي تــم فتــح ١٧ مقبــرة جماعيــة مــن مجمــوع قراب مــألت داعــش أرض ســنجار بالمقاب

ــذ  ــن رغــم تحقيــق النصــر علــى داعــش من ــة مختطفي ــة أالف طفــل وامــرأة إيزيدّي ــر مــن ثالث ــاك أكث ــا حتــى اآلن، فهن ــر قائمــا فين ويبقــى الجــرح األكب
ثــالث ســنوات، مــا زالــوا جميعــًا مجهولــي المصيــر، وقــد يكونــون اآلن، وفــي هــذه الدقائــق التــي نتحــدث في�هــا وبعــد ســت ســتوات يعانــون االذالل 

والخــوف واالســتعباد واإلنتظــار.

ــة فــي اعــادة اعمــار ســنجار، وفســح المجــال امامهــا واســعًا للمشــاركة فــي  ولعــل هــذا، هــو مــا يؤكــد الحاجــة الماســة الــى اشــراك المــرأة اإليزيدّي
ــدأ االدارة النســوية فــي ســنجار، تعويضــًا عــن  ــدوام للدعــوة الــى تمكيــن مب ــا علــى ال ــد مســتقبل ســنجار برمتهــا. ولعــل هــذا ايضــا مــا يدفعن تحدي
االضــرار الجســيمة التــي لحقــت بالمــرأة اإليزيدّيــة، واعطــاء رســالة مفادهــا ان نســاء ســنجار المؤهــالت، يمتلكــن اســباب القيــادة الكاملــة، وأن لدي�هــن 
القــدرة الكاملــة علــى خلــق نمــوذج مثالــي للتعايــش واالدارة الرشــيدة فــي قضــاء ســنجار. أملنــا أن نلتقــي الســنة المقبلــة وقــد حققنــا مــا نهــدف الــى 

اعتبــاره عمــاًل ناجــز.

قبــل الختــام أتقــدم بإســمي وممثــاًل عــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بالثنــاء الكبيــر إلــى منظمــة يــزدا، ويحدونــا الرجــاء مــن أجــل نجــاح المقاصــد 
لتكــون ســنجار قبلــة لألحــرار ومدينــة لصناعــة الســالم العالمــي. والســالم عليكــم وشــكرًا لكــم.  

]نهاية الكلمة[ 

الّسّيد محّمد الّتميمي
مدير عام دائرة المنّظمات الغير الحكومّية العراق

الّســّيد محّمــد الّتميمــي هــو مديــر عــام دائــرة المنّظمــات غيــر الحكومّيــة فــي العــراق ورئيــس غرفــة عملّيــات 
األمانــة العاّمــة لمجلــس الــوزراء.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.
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ـي كل الناجيــن الذيــن  شــكرًا، طــاب صباحكــم جميعــًا والشــكر ليــزدا لهــذه الفرصــة الكريمــة للتطــّرق الــى هــذه القضايــا المهّمــة. أواًل، أوّد أن أحّيــ
ــة للجهــود بهــذا الخصــوص. ال  ــة وكاالت األمامّي ــة واألّم ــة دعــم األســرة الدولّي يشــاركوننا معاناتهــم وقصصهــم. بالنســبة الــى الســؤال األّول كيفّي
ــا عــن رأي�هــم  ــون يمكــن أن يحّدثون ــر للتشــاور والتنســيق مــع اإليزيدّييــن واالســتجابة ألولوّياتهــم ومطالبهــم. وحدهــم اإليزيدّي ــزام أكب ــد مــن االلت ب

ــكل المؤّسســات.  ــن ل ــة لإليزيدّيي ــاء المؤّسســات وإلعطــاء الملكّي ــاء الثقــة وإعــادة بن ــى بن ــّد مــن أن نعمــل عل بمســتقبل آمــن ومشــرق وال ب

ثانيــًا، بعــد مــا حصــل فــي العــام ٢٠١٤، طبعــًا بــرزت ديناميكّيــة جديــدة لــدى المجموعــات اإليزيدّيــة وال ســّيما فــي صفــوف الشــباب والنســاء. ولــذا 
مــن المهــم أن نعمــل بفعالّيــة وأن نقــوم بالتنســيق مــع اإليزيدّييــن ونحــن بحاجــة الــى دعــم الحلــول والعملّيــات التــي يحّددهــا اإليزيدّيــون بأنفســهم. 
ومــع تغّيــر الديناميكّيــات، ال يــود الكثيــر مــن اإليزيدّييــن العــودة الــى ســنجار. ومــن ال يــود العــودة يجــب أن يتمّكــن مــن الوصــول الــى إعــادة التوطيــن 

وهــذا مــا يطــرح مســألة مشــاركتهم فــي صنــع القــرار. وقــد أصبحــت المجموعــة اإليزيدّيــة أســرة دولّيــة كمــا تعرفــون. 

بالنســبة الــى احتياجــات اإليزيدّييــن فــي ســنجار، هــي كثيــرة ومتعــّددة. ونحــن أطلقنــا نوعــًا مــن المؤّشــر لتقييــم هــذه االحتياجــات واعتمدنــا معيــار 
ســبل المعيشــة ومعيــار الرحمــة االجتماعّيــة. بالنســبة الــى معيــار ســبل المعيشــة، واالحتياجــات األساســّية، الحظنــا أن هنــاك حاجــات كثيــرة ونحــن 
ندعــو شــركاءنا الــى دعمنــا بالنســبة الــى تحســين ظــروف ســنجار التــي تبقــى مصــدر قلــق بالنســبة الينــا. ونحــن مدعــوون الــى العمــل علــى تأميــن 

العــودة علــى نطــاٍق واســع. 

ســنجار تشــهد أعلــى نســبة مــن العائديــن. وهنــاك نســبة كبيــرة مــن العائديــن الــى المناطــق األخــف توّتــرًا وأكثــر الحاجــات هــي فــي مجــال الّلقمــة 
االجتماعّيــة وســبل المعيشــة واالحتياجــات األساســّية. وهنــاك أكبــر ترّكــز للعائديــن فــي ســنجار لكــن فــي ظــروف صعبــة جــّدًا ال ســّيما غيــاب الخدمات 

الحكومّيــة، انعــدام الوصــول الــى الكهربــاء، وميــاه الشــّفة وهــذا مــا يفعــل مــن ســنجار أكثــر المناطــق احتياجــًا الــى الخدمــات. 

ــروا عــن حاجــات كبيــرة علــى مســتوى االحتياجــات، واألساســّية وســبل  ــا بالنســبة الــى مســتوى ســبل المعيشــة واألمــن، ٧٥٪ مــن العائديــن عّب أّم
المعيشــة. هنــاك تعبيــر عــن حاجــات كبــرى فــي الواقــع ٧٥٪ مــن عملّيــات المصالحــة. مــاذا عــن الحاجــات األكثــر الحاحــًا؟ وهــذا هــو ســؤالي الثانــي 
التنســيق بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة إليجــاد الحلــول بالنســبة الــى ســنجار ليــس علــى مســتوى الدعــم المــاّدي، والمعيشــي، بــل علــى مســتوى 
ــادرة  ــى المب ــا، نحــن نشــّدد عل ــًا. مــن هن ــر طغيان ــي األكث ــزال الهاجــس األمن ــى ســنجار، ال ي ــن ال ــة والمحاســبة. ومــع عــودة اإليزيدّيي إحقــاق العدال

األخيــرة التــي أطلقــت لتعزيــز األمــن فــي ســنجار ولضمــان العــودة اآلمنــة والمســتدامة. شــكرًا.

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيد جيرارد كارل وايت
رئيس بعثة المنّظمة الّدولّية للهجرة في جمهورّية العراق

الّســّيد جيــرارد كارل وايــت هــو رئيــس بعثــة المنّظمــة الّدولّيــة للهجــرة فــي العــراق. عمــل ســابًقا مــع المنّظمة 
ــفافّية  ــا نشــط مــع منّظمــة الّش ــودان، كم ــودان وفــي الّس ــوب الّس ــدا وفــي جن ــال وفــي أوغن فــي الّصوم
ــة وفــي  ــة الغربّي ــة فــي الّضّف ــز المعلومــات البديل ــن ومــع مرك ــة ومــع المجلــس اإلســكتلندي لاّلجئي الّدولّي

القــدس.

 الجلسة الّثانية:
تمكين العودة اآلمنة إلى سنجار - 

 الجزء الّثاني، إزالة الّتعقيدات
لضمان األمن بشكٍل مستدام ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.
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شــكرًا للزميلــة العزيــزة. ســوف أتكلــم بالعربيــة. الجلســة فــي غايــة األهميــة، ربمــا اآلن ننتقــل نحــن خطــوة أكثــر تعقيــدًا إلزالــة التعقيــدات التــي تقــف 
حجــر عثــرة لعــودة مســتدامة للنازحيــن الــى ســنجار. هــذا الجلســة مهــم بالنســبة لــي بشــكل شــخصي ألننــي قــد كتبــت دراســة صــدرت عــن منّظمــة 
الهجــرة الدولّيــة قبــل شــهرين بالّلغــة اإلنجليزيــة وســوف تصــدر الحقــًا بالّلغــة العربّيــة عــن هــذه التحّديــات والتعقيــدات التــي تقــف إزاء هــذه العــودة 
المســتدامة وخاصــًة أننــا نجــد أن هــذه التعقيــدات أخــذت طابعــًا إقليمّيــًا بعــد القصــف التركــي المســتمر الــى ســنجار. وهنــاك تحّديــات علــى مســتوى 
داخلــي تواجــه المجتمــع لإليزيــدّي وتغّيــر التوازنــات والقــوى. إذًا باإلضافــة الــى األســئلة التــي وّجهــت أو حــددت فــي هــذه الجلســة المهّمة، أســتطي�ع 
أن أفــرش أو نقــّدم مجموعــة مــن األســئلة الفرعّيــة التــي يكــم أن تضــيء للمتداخليــن باإلجابــة علي�هــا منهــا. التحّديــات علــى المســتوى الداخلــي داخــل 
المجتمــع لإليزيــدّي حــول العــودة المســتدامة، مــا هــي المخــاوف المجتمــع اإليزيــدّي. نحــن بحاجــة فعــاًل أن نعــرف عــن أو نفهــم طبيعــة هــذا الجــدل 

داخــل المجتمــع لإليزيــدّي مــن أجــل أن نفهــم مــا هــو الخــوف فــي المجتمــع ولمــاذا يمتنــع أو يتــرّدد بالعــودة.

ثانيــًا، هنــاك جــدل أو خالفــات أو إختالفــات مــا بيــن حكومــة اإلقليــم والحكومــة المركزّيــة فــي بغــداد حــول طبيعــة إدارة ســنجار وهــذا الجــدل أو هــذا 
النقــاش يؤّثــر بشــكل أو بآخــر علــى عــودة النازحيــن أيضــًا. فيجــب أن نأخــذ فــي نظــر االعتبــار أن هــذا التعقيــد علــى مســتوى الحكومتيــن موجــود وهــو 

يؤّثــر علــى العــودة المســتدامة لإليزيدّييــن الــى ســنجار. 

فضــاًل عــن ذلــك، المســتوى الثالــث، هــو تغّيــر توازنــات القــوى داخــل ســنجار ووجــود مجموعــة مــن الفصائــل المســّلحة مختلفــة التوّجهــات بالتالــي 
ــى  ــره عل ــرك أث ــل هــذا الغمــوض يت ــد مث ــازح؟ بالتأكي ــه الن ــة ســوف يتوّج ــة أمني ــى أي مرجعي ــن. ال ــة بالنســبة للنازحي ــة األمنّي ــاك غمــوض الناحي هن

العــودة المســتدامة للنازحيــن. 

والمســتوى الرابــع كمــا أشــرت هــو يتعّلــق بالبعــد اإلقليمــي للتعقيــدات الســيما مــع تكــرار القصــف التركــي الــذي يثيــر خــوف النازحيــن وقــد يقــف حجــر 
عثــرة بالفعــل أمــام عــودة النازحيــن. بالتالــي لدينــا مجموعــة مــن التعقيــدات وهــذه التعقيــدات أيضــًا تطــرح فــي ســياق أن تحــّركات داعــش مســتمّرة. 

وبالتالــي، الســؤال األمنــي هــو ســؤال أساســي فــي هــذا المجــال. الســؤال اإلداري أيضــًا، طبيعــة إدارة ســنجار مســتقبليًا أساســي، يعنــي نتمّنــى أن 
نســمع مــن المتداخليــن بعــض األفــكار حــول هــذا الموضــوع أو علــى األقــل مجموعــة مــن المقاربــات التــي يمكــن أن نفّكــر بهــا ســوّيًة مــن أجــل أن نصــل 

الــى رؤيــة مشــتركة وبنــاء األصــول والمؤسســات الّسياســية اإلقتصادّيــة والدينّيــة واالجتماعيــة. 

ونســتغل هــذه الفرصــة مــع وجــود النائــب فــي البرلمــان اإلّتحــادي الّســّيد صائــب خضــر وهــو نائــب بــارز فــي الدفــاع عــن. قضايــا األقليــات وليــس 
اإليزيدّييــن فحســب. نحــن نتشــّرف بحضــوره فــي هــذه الجلســة. ونســتغل الفرصــة إّنــو لدينــا مشــاركة مــن مســؤول أمنــي رفيــ�ع وهــو الّســّيد قاســم 
األعرجــي، المستشــار األمنــي الوطنــي فــي جمهوريــة العــراق، وهــدا األمــر بغايــة األهمّيــة ألننــا نريــد أن نعــرف مــا هــي مقاربــة الحكومــة المركزيــة فــي 
بغــداد حــول المســتقبل األمنــي فــي ســنجار. فضــاًل عــن ذلــك، لدينــا الّســّيد جــوي هــود، نائــب مســاعد وزارة الخارجيــة األمريكيــة للشــؤون الشــرق 
األدنــى، وهــو يتكّلــم العربّيــة بشــكٍل لطيــف وجميــل باإلضافــة الــى الّلغــة اإلنجليزّيــة ونحــن بحاجــة فعــاًل إن نفهــم مــا هــي مقاربــة المجتمــع الدولــي 

مــن هــذا الســياق. والمتداخــل الرابــع الّســّيد جــون كوريــل، رئيــس معهــد السياســة اآلشــورية.

]نهاية مقّدمة الجلسة[ 

شكرًا جزياًل. أتمّنى إّنو صوتي يصل الى الجمي�ع، صوتي واضح دكتور؟ بدايًة أنا يعني أرّحب بالجمي�ع وشكرًا على هذه الفرصة.

قبــل كل شــيء يجــب أن أقــّدم الرحمــة الــى شــهداء اإليزيدّييــن وأيضــًا الــى شــهداء العــراق كاّفــة. قبــل ســّتة ســنوات فــي مثــل هــذا اليــوم، كان 
أبطالنــا فــي الســواتر األمامّيــة لمحاربــة ومقاتلــة تنظيــم داعــش بعــد مــا تخّلــى عنهــم الجميــ�ع فــي الدفــاع عــن أرضنــا وعرضنــا. الرحمــة لشــهدائنا البــرار 

وللعــراق كافــة. وطبعــًا الشــكر ليــزدا، منظمــة يــزدا، هــذه المنظمــة التــي تعمــل كل عــام وكل ســنة علــى هــذا االســتذكار المهــم لهــذه اإلبــادة. 

ــرًا  ــن عندمــا كان وزي ــة اإليزيدّيي ــذي كان مناصــرًا لقضّي ــّيد قاســم األعرجــي ال ــا فــي هــذه الجلســة. الّس ــن معن ــب بالزمــالء واألخــوة الذي وطبعــًا نرّح
للداخلّيــة وأيضــًا زميلنــا فــي البرلمــان. واليــوم فــي منصبــه الجديــد، نتطّلــع أن تلقــى رؤاه صــدى كبيــر وعمــل دؤوب وجــاد لحــل ملــف اإليزيدّييــن. طبعــًا 
يجــب أن أشــكر صديــق اإليزيدّييــن الدائــم، الداعــم لمــا ســابقًا وحاليــًا، الّســّيد جــوي هــود الــذي ال يّدخــر جهــدًا فــي مســاعدتنا. وأيضــًا لــك دكتــور 

ســعد فــي الدفــاع عــم حقــوق األقلّيــات. وكذلــك الّســّيدة حّنــا الموجــودة فــي الجلســة. 

طبعــًا، اســتمعت الــى الكلمــات التــي تــّم نقاشــها والحديــث عنهــا منــذ بــدء المؤتمــر والجميــل أأّنهــم كّلهــم أّشــروا علــى المشــكلة. وكّلهــم أشــاروا علــى 
دعــم اإليزيدّييــن وعلــى مظلومّيــة قضّيتنــا وعلــى أهمّيــة مســاعدتنا ســواًء الســلطات فــي بغــداد أو الســلطات فــي إربيــل. وأّشــروا علــى المشــاكل، 
ولكــن حقيقــًة منــذ ســّتة ســنوات أو أقــل مــن ذلــك، نحــن مــا زلنــا نطالــب بحلحلــة هــذه المشــاكل ولكــن ال يوجــد حــل. لمــاذا؟ هــذا الســؤال أنــا أســأله 
ألن أهلــي يســألوه. طبعــًا هــذه المهّمــة التــي نتواّلهــا نحــن اآلن كتمثيــل لشــعبنا، أهلنــا يســألنا ويســألون بــكل المرافــق الّسياســّية ويســألوننا أيضــًا، 
ونحــن بدورنــا نســأل الحكومــات المتواجــدة فــي أربيــل وبغــداد. إذا كنتــم متضامنيــن مــع قضايانــا، وإذا كنتــم ترصــدون قضّيتنــا وتشــّخصون المشــاكل، 

لمــاذا ال تحّلوهــا؟ 

ــن، وإعــادة الخدمــات. طبعــًا  ــًا نحــن نرّددهــا. المشــاكل اإلدارة، واألمــن، والنازحي ــن، ودائم ــة اإليزيدّيي ــة مشــاكل يمكــن أن تجمــل قضّي طبعــًا، ثالث
اإلدارة ال أعــرف مــن أيــن أبــدأ ومــن هــو الســبب. كل جهــة ترمــي بأعبائهــا ومشــاكلها علــى الجهــة األخــرى. أربيــل تقــول المشــكلة فــي بغــداد؛ بغــداد 
تقــول المشــكلة فــي إربيــل. المحافــظ يقــول إّتفقــوا بيــن بغــداد وإربيــل. إذًا، لمــن نذهــب؟ أيــن قضّيتنــا؟ أيــن المشــكلة اإليزيدّيــة؟ أيــن نجــاة أو أيــن 
قّشــة النجــاة لحــل القضّيــة اإليزيدّيــة؟ يجــب أن يحّلــوا هــذه المســألة. اليــوم، أبســط المرافــق الســياحّية أو الخدماتيــة والصحّيــة وغيرهــا تدخــل فــي 
ــا أعتقــد هــذا ال  ــا أن نفتتحهــا فــي ســنجار، تحتــاج الــى موافقــات سياســّية وإلــى مزايــدات سياســّية وأن ــرة بيطــرة اآلن إذا رغبن صــراع سياســي. دائ
ــا أهتــم بشــريحة، أقــّدم لهــا خدمــات!  ــة اإليزيدّييــن. قــد مــا أن ــن محّب يخــدم مصلحــة اإليزيدّييــن. وتتنافــى حقيقــًة مــع الشــعارات التــي تظهــر أو تبّي
السياســة سياســة، ولكــن الخدمــات شــيء آخــر. اليــوم نحــن، هنــاك أمــام معرقــل كبيــر. لدينــا عــودة كبيــرة للنازحيــن ولكــن هــذه عــودة مباركــة ولكــن 

ال يوجــد حــل، ال يوجــد خدمــات، ال يوجــد مســاعدات، ال يوجــد حلــول جذرّيــة.

أنــا ســمعت كل الذيــن تحّدثــوا ســواًء فــي الحكومــة أو فــي المؤّسســات، ولكــن حقيقــًة نحــن نســمع هــذا الــكالم دائمــًا. أيــن خطــوات الحــل؟ خطــوات 
الحــل نبّينهــا، ونقــول يــا إخــوان، يــا مســؤولين، حلنــا واحــد، إثنيــن، ثالثــة. اإلدارة، حلهــا بســيط، لدينــا أطــرف كثيــرة فــي ســنجار، االنتخابــات قادمــة، 

خطــوة مباركــة مــن الحكومــة. 

اآلن لدينــا إدارة يجــب أن يكــون هنــاك شــخص معتــدل. لدينــا أطــراف فــي ســنجار متعــّددة، آراء متعــّددة فــي ســنجار. ليــس مــن مصلحــة اإليزيدّييــن 

 الّسّيد سعد سّلوم
رئيس   مؤّسسة   مسارات   ومؤّسس   معهد   دراسات   الّتنوع   الّديني   في   بغداد

ــة العلــوم الّسياســّية فــي جامعــة المســتنصرّية فــي بغــداد، وهــو  الّســّيد ســعد ســّلوم أكاديمــي فــي كّلّي
أيًضــا أحــد مؤّسســي المجلــس العراقــي للحــوار بيــن األديــان، والمنّســق العــام لمؤّسســة مســارات للّتنميــة 

ــة. ــة واإلعالمّي الّثقافّي

الّسّيد الّنائب صائب خضر
 عضو في مجلس الّنّواب العراقي

الّســّيد الّنائــب صائــب خضــر عضــو فــي البرلمــان العراقــي حيــث يمّثــل اإليزيدّييــن، كمــا هــو عضــو فــي الّلجنــة 
القانونّيــة البرلمانّيــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٣٢٣٣

أن نأتــي بشــخص يكــون علــى طــرف علــى حســاب طــرف آخــر. فبالتالــي، المســألة ســهلة أن يتــم اإلّتفــاق علــى اإلدارة وطالبنــا كثيــرًا ولكــن حقيقــًة 
لحــد اآلن ال يوجــد أي حــل.

 
مشــكلة األمــن، اليــوم، هنــاك تخــّوف. هنــاك يعنــي، عــّدة توّجهــات، عــّدة آراء، عــّدة أفــكار، تمتلــك ســالح وتمتلــك رؤيــة مختلفــة وجميعهــا داخــل 
ســنجار وجميعهــا أدواتهــا اإليزيدّييــن. نحــن لــو مــا يكــون أدواتهــا اإليزيدّييــن، ممكــن نســتبعد النقــاش، ولكــن أدواتهــا اإليزيدّييــن، وهــذا المؤلــم أن 
تكــون األدوات اإليزيدّييــن. يجــب أن نكــف هــذا الموضــوع وأن نبعــد اإليزيدّييــن عــن التجاذبــات الّسياســّية والصراعــات. قــد تكــون األفــكار مســموحة، 
أّمــا أن يكــون نزاعــات، هــذه أنــا أعتقــد مســألة فــي غايــة الخطــورة. يجــب أن تحــل. المشــكلة أن هنــاك البعــض يطلــب مــن اإليزيدّييــن أن يكــون الحــل. 
اإليزيــدّي ال يمتلــك القــّوة لحــل أو لصــراع مــع قــوة كبيــرة لهــا امتــداد إقليمــي أو لهــا امتــداد داخلــي كبيــر. مــن يحــل، يجــب الدولــة أن تفــرض هيبتهــا 

ويجــب أن يكــون، ســنجار أن تكــون بحكــم القانــون. 

طبعــًا، لدينــا الكثيــر مــن العوائــق التــي تعيــق األوضــاع فــي ســنجار. كمــا ذكرنــا، مســألة اإلدارة مــن المســائل التــي يجــب أن يكــون لهــا أهّميــة. اليــوم 
النازحيــن يعــودون ولكــن رغــم عودتهــم، ال يوجــد حــل. عملنــا علــى فتــح الكثيــر مــن المرافــق اإلدارّيــة والخدماتّيــة ولكــن تصطــدم. لدينــا األن، بعــض 
الجهــات الدولّيــة قّدمــت مشــاري�ع صّحّيــة، ولكــن كامــل المشــاري�ع الصّحّيــة تحتــاج فقــط الــى إفتتــاح ولكــن هنــاك معرقــالت. معرقــالت بعــدم وجــود 
كــوادر، معرقــالت بأّنــه هنــاك خطــر علــى اإليزيدّييــن وهــذه حقيقــًة ال أعــرف، يعنــي كل مــا نحكــي مــع شــخص يقــول "والّلــه إحنــا الجماعــة يخافــون 
ــا أن  ــ�ع. أّم يروحــون الــى ســنجار". ســنجار مــا بي�هــا شــيء، في�هــا شــرطة، وفي�هــا جيــش وفي�هــا كــذا، ويجــب بالتالــي أن نعمــل علــى حلحلــة المواضي
نرمــي فــي الظــالل أو أن نرمــي بــكل عقبــة الــى هــذا. قبــل أّيــام، أنــا كنــت فــي ســنجار، دائــرة بيطــرة، دائــرة بيطــرة )تعليــل(، ســنجار مدينــة في�هــا زراعــة 
ــام  وفي�هــا حيوانــات والنــاس تعتمــد، دائــرة بيطــرة، هنــاك جهــات فــي المحافظــة حقيقــًة تعرقلهــا. ليــش؟ مــا أعــرف! هــذه مســألة مهّمــة. قبــل أّي
حقيقــًة حاولنــا نســتحصل موافقــات ألحــد شــبابنا الكفــوء، وأن يعمــل فــي إدارة مستشــفى ســنجار وكأنــه نحــن عينــة رئيــس وزراء! وكأنــه أصبــح جــدل 
علــى رئيــس وزراء، علــى مديــر مستشــفى! تدخلــت مــا يتدخــل لــه فــي الكثيــر مــن القضايــا! مــا األمــر؟ مــا هــو الموضــوع؟ نرغــب ونحــب أن نعــرف هــذا 
الموضــوع. حّتــى اإليزيدّييــن يعرفــون، يجــب أن نكــون شــّفافين مــع أهلنــا، يجــب أن يظهــر المســؤول العراقــي ويقــول لإليزيدّييــن "مشــكلتكم حلهــا 

واحــد، إثنيــن، ثالثــة". 

أيضــًا نقطــة مهّمــة. هنــاك مــن يرغــب فــي حــل قضايــا اإليزيدّييــن لكــن بعيــدًا عــن اإليزيدّييــن. وإّنــو نحــن نعــود الــى الحقبــة اإلســتعمارية وكأّنــه نحــن 
تحــت الوصايــة وتحــت االنتــداب. لدينــا قامــات فكرّيــة وإيزيدّيــة يمكــن أن تديــر مفاوضــات كبيــرة. ليــش مــا نخّلونــا علــى حقــوق شــعبنا، وحقــوق أرضنــا، 

وحقــوق ناســنا. اليــوم فــي ســنجار، لدينــا أكثــر مــن مناصــب إدارّيــة ال يشــغلها اإليزيدّييــن. ليــش؟ لمــاذا ال يكــون هــذا التــوازن؟ 

حقيقــًة مشــاكل كبيــرة فــي ســنجار موجــودة علــى مســتوى الحقــوق وهــذه المشــاكل موجــودة منــذ ١9٧٥ وأكثــر، تفصيــالت، يعنــي مثــاًل أنــا أجبلــك، 
اليــوم لدينــا بعــض الضواحــي واألقضيــة موجــودة خــارج نطــاق ســنجار ومرتبطــة بأقضيــة أخــرى. غايتهــا تشــديد الصــوت لإليزيــدّي وتقليــل مــن القــّوة 
اإليزيدّيــة. فأنــا أعتقــد أننــا بحاجــة الــى إعــادة هيكلــة اإليزيدّييــن وترتيــب بيتهــم. إذا اســتطعنا أن نرغــب أن نحافــظ علــى هــذا النــوع مــن لإليزيــدّي 

الموجــود أو المجتمــع العراقــي الموجــود. أّمــا أن نجاهــر بخطابــات، أنــا أعتقــد هــذه مســألة خاطئــة فقــط أن نهتــم فــي شــعارات وال نعالــج.

األمــن، مســؤولّية الحكومــة أن تحــل األمــن، ال أن يرغــب اإليزيدّييــن. طالبنــا طبعــًا، وعملنــا مــع الصديــق، األخ الّســّيد جــوي هــود أن يكــون للشــرطة 

والجيــش الســلطة فــي مناطــق ســنجار، وبالتالــي بســط األمــن والنفــوذ لهــذه القــّوة وســيطرت القانــون. هــذه مهّمــة الدولــة، ليســت مــن مهّمــة 
أن نذهــب ونجعــل لإليزيدّييــن أدوات لحــل مشــاكلهم. اإليزيدّييــن نــاس بســطاء. أّمــا أن تجعلهــا أن يكــون طــرف فــي معادلــة سياســّية إقليمّيــة، 
أنــا أعتقــد، ال يجــوز أن ينجــر اإليزيدّييــن الــى ذلــك. هنــاك مســألة فــي غايــة األهمّيــة، العدالــة. العدالــة نحــن نعمــل مــع فريــق التحقيــق الدولــي فــي 
مســألة العدالــة، وهــذه أيضــًا، يجــب أن يكــون هنــاك تشــريعات قانونّيــة وكمــا تكّلــم الّســّيد كريــم خــان علــى أهمّيــة أن يكــون هنــاك يعنــي... آآه... 

قوانيــن تناصــر العدالــة ونحــن نعمــل مــع الّســّيد كريــم خــان بهــذا الشــأن. 

ــات  ــي كيــف نحــن نعمــل علــى إعــادة النازحيــن. إبعــاد ملــف النازحيــن عــن البعــد الّسياســي.  اليــوم نحــن مقبليــن علــى انتخاب المســألة األخــرى الّل
مبّكــرة، مطلــب جماهيــري، ظاهــرة صّحّيــة، تســتمد شــرعّيتها ومــن النــاس. يجــب أن يكــون لإليزيدّييــن الحريــة فــي العــودة وعــدم عرقلتهــم. ولكــن 
بالمقابــل يجــب أن نعمــل علــى مســاعدة اإليزيدّييــن فــي تأميــن بيئــة صالحــة. بيئــة صالحــة لمــن؟ أيضــًا، هنــاك مســألة مهّمــة فــي هــذا الجانــب، إّنــه 
هنــاك قضايــا كثيــرة يتــم عرقلتهــا، مثــاًل الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا. قبــل فتــرة أيضــًا، عملنــا علــى مســائل كثيــرة تقــّدم الخدمــات كال Silo وغيرهــا. 
نالحــظ هنــاك معرقــل، حقيقــًة أنــا أســأل دائمــًا لمــن أذهــب الــى مســؤولين حكومّييــن. مــن الــذي يعرقــل؟ كل جهــة ترمــي بجهتهــا علــى أطــراٍف 

أخــرى. 

ــل وال مــن بغــداد، بصراحــة. هــذه الشــعارات  ــى شــعارات ال مــن أربي ــاج ال ــن ال تحت ــم األفــكار، مســألة اإليزيدّيي ــكالم حقيقــًة ونلمل ــد ال ــى ال نعي حّت
ســمعناها ونســمعها. التجميــل فــي معالجــة قضايــا اإليزيدّييــن، انتــو أصــل العــراق، وانتــو جــزء مــن العــراق، وانتــو مــن عّنــا... ال )رفــض هــذا الــكالم(. 
هــذه مســألة ليســت صحيحــة. يجــب أن يكــون هنــاك حــل للمشــاكل. لدينــا حلــول، وحلولنــا موجــودة وســهلة. وأيضــًا المشــاكل واضحــة ومعروفــة. 
لمــاذا نعمــل علــى حّلهــا؟ هــذا ســؤال كبيــر يســأله أهلنــا ونحــن نســأله للنــاس. يجــب أن أذّكــر فــي نقطــة، البعــض يرغــب أن يعــود اإليزيدّييــن الــى 
مرّبــع الــى مــا قبــل ٢٠١٤. يجــب أن يــدرك الجميــ�ع، ال الثقافــة اإليزيــدّي، وال الســلوك اإليزيــدّي، وال الفــرد اإليزيــدّي، يقبــل أن يعــود فكــرًا، وســلوكًا، 

وإنطباعــًا، وسياســّيًا، وهوّيــة الــى مــا قبــل ٢٠١٤. شــكرًا جزيــاًل.   

]نهاية الكلمة[ 

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٣٤٣٥

شــكرًا ليــزدا علــى الدعــوة للمشــاركة فــي هــذه الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة. إّنــه شــرٌف لــي أن أشــارك مــع صديقــي صائــب خضــر 
وهــو خيــر مثــال علــى قــدرات العــراق. فــإذا مــا أراد العــراق إيجــاد حلــول للمعانــاة فالعــراق بحاجــة الــى أمثــال الّســّيد صائــب خضــر. أنــا أقــّدر صراحتــه 

وصدقــه فــي تقويــم الوضــع. هــذا مــا نحــن بحاجــة إليــه اآلن، نحــن بحاجــة الــى االنتقــال مــن الــكالم واألفــكار الــى األفعــال والتطبيــق. 

ــن وســاوهم  ــكا هــي مســاعدة اإليزيدّيي ــات القصــوى ألمري ــاك أّن األولوي ــفير براونب ــّرة أقــول وســمعتم مــن ســعادة الّس ــر مــن م ســمعتموني أكث
للعــودة وبشــكٍل آمــن وكريــم فــي العــراق الــى ديارهــم. لهــذا خّصصنــا فــي الســنوات الثالثــة األخيــرة حوالــي نصــف مليــار دوالر لمســاعدة اإليزيدّييــن 
وضحايــا اإلبــادة للعــودة الــى ديارهــم. وكانــت هــذه المســاعدة قّيمــة إلبقــاء األشــخاص علــى قيــد الحيــاة. وقــد ســمعنا للتــو مــن الّســّيد صائــب خضــر 
أّن هنــاك إنعــدام لألمــان بســبب إنتشــار مجموعــات مســّلحة تفلــت مــن ســيطرة الحكومــة. ولهــذا ال يتمّكــن اإليزيدّيــون مــن العــودة الــى ديارهــم. 
شــخصّيًا، أنــا أتذّكــر صدمتــي عندمــا وصلــت الــى مدينــة كوشــو منــذ حوالــي العــام إحيــاء ذكــرى نبــش المقبــرة الجماعّيــة األولــى، ورأيــت أعــالم الحشــد 
الشــعبي ترفــرف أعلــى مــن العلــم العراقــي. ورأيــت كيــف هــذه القــوى تســتهدف أكثيــر مــن موقــع فــي ســنجار. وأّكــد لنــا رئيــس الحكومــة العراقــي 

حيــن ذاك، ووزراؤه فــي بغــداد، كمــا فــي إقليــم كردســتان علــى الحاجــة الــى العمــل معــًا لتأميــن األمــان والكرامــة ألهــل ســنجار. 

ــة وإقليــم كردســتان وهــذا يعنــي  ــة أن تســاند بأكثــر مــن جانــب لكــن العمــل األساســي المطلــوب مــن الحكومــة المركزّي طبعــًا علــى األســرة الدولّي
تســليم القضايــا األمنّيــة الــى القــوى األمنّيــة المحترفــة والســّيما الشــرطة المّحلّيــة التــي تألــف المــكان ويمكــن أن تحمــي المجتمــع وليــس الجماعــات 

المســّلحة مــن أماكــن أخــرى فــي العــراق. وهــذا يعنــي أيضــًا تطبيــق الحوكمــة التــي تمّكــن المجتمعــات المّحلّيــة وتأّمــن الخدمــات األساســّية. 

يمكــن لألســرة الدولّيــة إعــادة الكهربــاء وإمــدادات الميــاه وإعــادة المشــافي لكــن إذا مــا وجــد األمــن، لــن يعــودوا أهــل ســنجار الــى ديارهــم. األمــن 
هــو عنصــر أساســّي. وفيمــا نعمــل علــى حــل هــذه المشــكلة يجــب أن نحــرص علــى وصــول اإلمــدادات اإلنســانّية الــى المحتاجيــن وهــذا مــا ال يحصــل 

حاليــًا. 

ــو قامــت إدارة  ــرت الخدمــات األساســّية ول ــو توّف ــر األمــن ول ــو توّف ــى ديارهــم ول ــم يعــودوا ال ــ�ع ل ــادة، نعــرف أّن الجمي ــدء اإلب ســّتة أعــوام بعــد ب
مدنّيــة مّحلّيــة. ومــع اســتمرارنا فــي مســاعدة النــاس علــى العــودة اآلمنــة والكريمــة الــى ديارهــم، ال بــد مــن أن نســاعد الذيــن يّتخــذون أي مــكان آخــر 
موطنــًا لهــم. عندمــا زرت معبــد اللــش العــام الفائــت، وقمــت بعقــد عقــد بالقمــاش الملــّون، تلــوت صــالة وهــي أن أرى جميــ�ع اإليزيدّييــن والعراقّييــن 

يعيشــون بكرامــٍة وأمــن وال تــزال هــذه صالتــي اليــوم. وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

أشــكر يــزدا وThe Zovighian Partnership علــى هــذه الفعالّيــة والحــوار االفتراضــي وهنــا أوّد أن أعّبــر عــن إعجابــي ببطولــة الناجيــن اإليزيدّييــن 
لمشــاركتهم لمــا قصصهــم وأنــا لــي شــرف أن أشــارك فــي هــذه الجلســة الحوارّيــة. أنــا إســمي ريــن حّنــا، مــن مؤّسســي معهــد السياســة األشــورّية 
ونعمــل علــى العــراق ومنطقــة الشــرق األوســط. عملّيــة إحقــاق العدالــة هــي عملّيــة طويلــة األمــد لإليزيدّييــن والمســيحّيين وســواهم مــن األقلّيــات 

المســتهدفة. ولعــاّل اإلبــادة اإليزيدّيــة هــي جزئّيــة مــن هــذه السلســة. 

عندمــا نتحــّدث عّمــا حــدث بأغســطس ٢٠١٤ ال بــّد وأن نســتذكر المعانــاة والجرائــم واإلبــادة الجماعّيــة والتهميــش الــذي طــال اإليزيدّييــن والفشــل 
ــر المصيــر، وإقليــم كردســتان يرفــض حــّق  ــون ممنوعــون مــن ممارســة حّقهــم بتقري ــة. اإليزيدّي السياســات فــي التعاطــي مــع هــذه اإلبــادة اإليزيدّي
ــك عــن ســاحل  ــم كردســتان ناهي ــم كردســتان العراقــي وقعــت ســنجار تحــت نفــوذ إقلي ــن فــي هــذه األرض. وبســبب وجــود قــوى إقلي اإليزيدّيي
ــة أرخــت بظاللهــا الســلبّية علــى اســتقرار المنطقــة والمجموعــات المقيمــة في�هــا. وبلغــت ذروة األمــور فــي عــام ٢٠١٤.  نينــوى. وهــذه الديناميكّي
ــة لكــن أفعــال إقليــم كردســتان العراقــي تعكــس أيضــًا فشــاًل فــي  ــر، تحــّدث عــن أوجــه فشــل القــوى العراقّي الّســّيد فــالح مصطفــى، معالــي الوزي
التعاطــي مــع األقلّيــات، ومــا تعتبــره األقلّيــات خيانــة. وقــوى إقليــم كردســتان جــّردت المّحلّييــن مــن ســالحهم والتزمــت بحمايتهــم وعندمــا تقــّدم 
ــون، واألشــورّيون، والمســيحّيون، فريســة داعــش وهــذه الوقائــع  داعــش، تراجعــت البيشــمركة، وتراجعــت قــوى إقليــم كردســتان ووقــع اإليزيدّي
إّنمــا تنــّم عــن إعطــاء إقليــم كردســتان أولوّيــة بغيــر مواضيــ�ع حمايــة األقلّيــات. ولعّلكــم تدركــون أّن ســنجار وســهل نينــوى ال يــزاال خاضعيــن ألكثــر مــن 
قــوى خــارج ســيطرة الدولــة وبعضهــا مرتبــط بحــزب إقليــم كردســتان الديموقراطــي وهــذا مــا يؤّكــد علــى الجهــود، إقامــة االســتقرار، وجهــود إعــادة 

اإليزيدّييــن. 

ــة التــي بــدأت عــام ٢٠١٤. وعليــه أقــول إّن الحــل بدي�هــي، وهــو إقامــة  ــادة الجماعّي ــا لنناقــش الحلــول إليجــاد األمــن المســتدام بعــد اإلب ونحــن هن
وحــدات حمايــة خاصــة علــى شــاكلة وحــدات الحمايــة المســيحّية األشــورّية التــي انبثقــت مــع إجتيــاح داعــش. ويمكــن أن تشــّجع إقامــة مثــل هــذه 

ــة.  الشــرطة المحّليــة أهــل ســنجار علــى العــودة علــى أن يتــم اإلشــراف علي�هــا مــن قبــل الســلطات األمنيــة المركزّي

والشــرط الثانــي، إقامــة ســلطة فيديرالّيــة مّحلّيــة ديموقراطّيــة وهــذا الحــل مــن شــأنه أن يســّهل عــودة األقلّيــات وتحديــدًا المســيحّيين األشــورّيين 
الــى ســهل نينــوى واإليزيدّييــن الــى ســنجار. إلــى جانــب ذلــك، قــوى حمايــة خاصــة ستســمح باســتعادة زمــام األمــور وإنهــاء هــذه الخالفــات بيــن 
ــة  ــرات وبســط األمــن. نعــم قــوى الحماي ــة وتخفيــف التوّت ــاء المؤّسســات المّحلّي إقليــم كردســتان وحكومــة بغــداد. وهــذا أمــٌر أساســّي إلعــادة بن
الخاصــة موجــودة وال يمكــن أن ننتظــر التغييــر. المســيحّيون، واإليزيدّيــون، واألشــورّيون موجــودون والوقــت ال يســمح لنــا باالنتظــار. ال بــّد مــن 

سياســات تحمي�هــم.  

نعــم، ال بــّد مــن دعــم المســيحّيين، واألشــورّيين، واإليزيدّييــن أيضــًا. نحــن نعــرف أّن مصالــح األقلّيــات أساســّية وأّن تعييــن ســنجار وســاحل نينــوى 
ــن فــي المجتمــع. وهــذا الخــالف السياســي  ــن، الشــبك وأشــخاص آخري كأراضــي الخاضعــة للخــالف قــد ال يكــون لمصلحــة األشــورّيين، واإليزيدّيي

المصحــوب بالتدخــل الخارجــي أّدى الــى غيــاب االســتقرار وتصاعــد العنــف وهــذا أّدى الــى إعاقــة العــودة الــى المناطــق المحــّررة مــن داعــش. 

 الّسّيد جوي هود
 نائب مساعد وزير الخارجّية األمريكّية لشؤون الّشرق األدنى

الّســّيد جــوي هــود نائــب مســاعد وزيــر الخارجّيــة األميركــي لشــؤون الّشــرق األدنــى. شــغل منصــب نائــب 
ــت، وكان القنصــل العــام والمســؤول الّرئيســي فــي المملكــة  ــة فــي العــراق والكوي ــة األميركّي رئيــس البعث
العربّيــة الّســعودّية. كان مديــًرا ســابًقا بالّنيابــة لمكتــب الّشــؤون اإليرانّيــة فــي وزارة الخارجّيــة األمريكّيــة، وقــد 
ــة وصــل مــع  ــاض، حيــث نّســق الّتعــاون العســكري األميركي-الّســعودي، وعمــل كصل ــا فــي الّري عمــل أيًض

القــادة المتمّرديــن مــن منطقــة الّدارفــور الّســودانّية.

الّسّيدة رين حنا
 مديرة  معهد   الّسياسة   اآلشورّية

الســيدة ريــن حنــا هــي مديــرة معهــد السياســة اآلشــورية. رينيــن زارت مناطــق النــزاع فــي الشــرق األوســط 
للقيــام بمهــام لتقصــي الحقائــق وكتبــت تقاريــر عــن حقــوق اإلنســان لتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي تؤثــر 

علــى اآلشــوريين.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٣٦٣٧

ــّد  ــون واألشــورّيون ال ب ــى العــودة. اإليزيدّي ــن يشــّجع عل ــت هــذا، ل ــد وإن تّم ــس والمعاب ــل الطرقــات والكنائ ــادة تأهي ــى إع ــاك حاجــة ال ــًا هن طبع
مــن إشــراكهم فــي عملّيــة صنــع مســتقبلهم. ناهيــك عــن الواليــات المّتحــدة والــوكاالت األممّيــة الواجــب علي�هــا إســتخالص العبــر ممــا حصــل لمنــع 

إنقــراض اإليزيدّييــن والمســيحّيين األشــورّيين مــن ســهل نينــوى ومــن ســنجار. وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

خطابات رئيسة ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٣٨٣٩

ــوم  ــا الي ــي عــن بعــد. مبادالتن ــك بشــكل مثال ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــوم. لق ــة الي ــر المهــم للغاي ــل كل شــيء أن أشــكر منّظمــي هــذا المؤتم أود أواًل وقب
مشــحونة عاطفّيــًا وتنــدرج فــي إطــار الحديــث عــن اإلبــادة اإليزيدّيــة التــي ارتكبهــا داعــش. واإليزيدّيــون جماعــة تاريخيــة جزئّيــة مهّمــة مــن تاريــخ العــراق. 

وال تــزال المجموعــة اإليزيدّيــة تعانــي األمّريــن حّتــى الســاعة. 

ــترقاق. لهــذا تواصــل فرنســا  ــٍف واســتعباد واس ــاء وخط ــش مــن إخف ــر عرضــة لفظاعــة داع ــوا األكث ــن كان ــال والنســاء اإليزيدّيي ــّيما وأن األطف الس
التزامهــا تجــاه اإليزيدّييــن ونحــن ندافــع عنهــا فــي العــراق وفــي الخــارج ونلتــزم تجاههــا، ونلتــزم بتوفيــر الحمايــة عنهــا، ونلتــزم بنظــام ديمقراطــي شــامل 
وتشــاركي، ونلتــزم تعزيــز مجتمــع متنــّوع باختالفاتــه الثقافيــة، والدينيــة، االثنّيــة، ناهيــك عــن تصّدينــا لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، ناهيــك عــن تأييدنــا 
للعــودة اآلمنــة والكريمــة للنازحيــن. منــذ العــام ٢٠١٥ ونوّفــر الدعــم لإليزيدّييــن. وأهدافنــا هــي اآلتيــة: توفيــر المســاعدات اإلنســانية لتحســين ظــروف 
عيــش األســر اإليزيدّيــة، لكــن هــذا ليــس ســوى مســاعدة مؤّقتــة. ولــذا هدفنــا الثانــي هــو تســهيل العــودة اآلمنــة والمســتدامة للنازحيــن وهــذا هــو 
الخــط األساســي الموّجــه لعملنــا، وهــي أيضــًا، مــن أولوّيــة الحكومــة العراقّيــة الحالّيــة التــي ندعمهــا. ويجــب أن يتواصــل ذلــك مــع احتــرام القانــون 
اإلنســاني الدولــي. ألــف أســرة عــادت إلــى ســنجار هــذا األســبوع كمــا تعرفــون. ونحــن نبــذل قصــارى جهدنــا لعــودة المزيــد. ونحــن ناشــطون فــي 

أربــع مجــاالت. 

أواًل، المجــال األمنــي، وهــو مجــال أساســي لضمــان العــودة اآلمنــة، ولمســاعدة األســر علــى العــودة الــى ســنجار مــن دون خــوف أو قلــق. وقــد 
مّولــت أيضــًا فرنســا جهــود إزالــة األلغــام ونزعهــا. ثانيــًا، عملنــا علــى إعــادة إحيــاء الخدمــات العاّمــة. كمــا نحــن ناشــطون فــي مجــال التعليــم مــع جامعــة 
ســنجار ومــن خــالل بنــاء المــدارس، الــي ذلــك نوّفــر الدعــم للقطــاع الصّحــي مــن خــالل عيــادات جّوالــة ومــن خــالل مشــاري�ع لبنــاء المشــافي ال بــل 
مستشــفى. ومشــروع المستشــفى الــذي ســمعتم عنــه، توافقنــا عليــه مــع مؤّسســة ناديــا مــراد ووزارة الصّحــة العراقّيــة، ألّننــا نعتبــر أن الصّحــة هــي 

عنصــر أساســي لضمــان العــودة اآلمنــة، والصّحــة هــي جزئّيــة مهّمــة مــن األمــن. 

إلــى جانــب المحــور األول والمحــور الثانــي نعمــل علــى محــور الثالــث مــن خــالل تشــجي�ع الّلقمــة االجتماعيــة مــع دعــم مشــاري�ع الوســاطة والحــوار بيــن 
 UNITAD المجموعــات والمجتمعــات المحلّيــة. أمــا المحــور األخيــر والرابــع، فهــو مكافحــة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب. ونحــن ندعــم هنــا مســاعي ال
ــا  ــم خــان الــذي تفّضــل وشــرح عــن أنشــطتها. هــذه هــي المحــاور األربعــة هــي المحــاور التــي نعمــل علي�هــا، والتــي تســمح لن وممّثلهــا الّســّيد كري
بالمســاهمة فــي عــودة آمنــة وكريمــة للنازحيــن اإليزيدّييــن الــى ديارهــم. وكمــا تفّضــل وذكــر المتحّدثــون الســابقون، كل هــذه األعمــال هــي ضمــن 
ــه مصلحــة  ــواع الخدمــات لمــا في ــة وتأميــن مختلــف أن ــر الخدمــات العاّم ــة الّســّيدة. ويعــود لهــا توفي ــة العراقّي ــة والدول ــات الحكومــة العراقّي صالحي
ــرت الحكومــة العراقيــة عــن رغبتهــا فــي التقــدم علــى كل هــذه المصــّرات، بالتنســيق مــع الســلطات  الّســكان المحلييــن. وفــي ضــوء مــا تقــّدم، عّب
المحلّيــة فــي مختلــف المحافظــات ومــع الســلطات فــي إقليــم كردســتان، العراقــي أيضــًا، وبالتنســيق مــع المجموعــات المعنّيــة المختلفــة. ويعــود 
لهــا المســؤولّية األساســية لحفــظ األمــن واالســتقرار وضمــان الحوكمــة الرشــيدة وتوفيــر الخدمــات العاّمــة. وســتواصل فرنســا مواكبــة كل الجهــود 

لهــذا العــام، أشــكركم إلصغائكــم=، أشــكر انتباهكــم. 

]نهاية الكلمة[ 

شــكرًا لهــذه االســتضافة الكريمــة، الّســّيد رئيــس يــزدا، أعّزائــي. باإلنابــة عــن الّســفير األلمانــي فــي العــراق وهــو خــارج البــالد، ال يســعني ســوى أن 
أتحــّدث وبــكل تعاطــف عــن الجرائــم التــي عانــى منهــا اإليزيدّيــون. أشــكر يــزدا لتنظيمهــا هــذا الحفــل ويشــّرفني بالفعــل أن أتحــّدث اليكــم. أوّد أيضــًا 

أن أشــكر المتحّدثيــن علــى مالحظاتهــم الملهمــة وفتحــت الطريــق أمــام مناقشــات مثمــرة فــي المســتقبل. 

ــون إن كان مــن المــوت أو مــن التشــّرد القصفــي ولقــد تعــّرض  ــون. لقــد عانــى اإليزيدّي ــادة التــي عانــى منهــا اإليزيدّي ســت ســنوات مــّرت منــذ اإلب
األطفــال والنســاء الــى االغتصــاب واالســتعباد. وهنــا أتحــّدث بصــورٍة خاّصــة عــن النســاء واألطفــال األكثــر هشاشــًة وعرضــًة لهــذه األعمــال المشــينة. 
هنــاك بنــات، رجــال، آبــاء، أّمهــات، أشــخاص عزيزيــن علــى القلــب، بالفعــل، قضــوا بهــذه المأســاة ويجــب احقــاق العدالــة بعــد مــرور هــذه الســنوات. 
وبالطبــع، عندمــا نتحــّدث عــن العدالــة والمســاءلة إّننــا ال نتحــّدث عــن أمــور بســيطة بــل نتحــّدث عــن محاكمــة عادلــة وعــن احتــرام القانيــن بحذافيرهــا. 
ونحــن بالعمــل مــع الحكومــة العراقّيــة ومــع المؤّسســات األممّيــة نعمــل علــى احقــاق العدالــة. ونحــن ندعــم وبشــكٍل كبيــر الفريــق أو لجنــة التحقيــق 
الخاّصــة بالعــراق مــن خــالل جمــع األدّلــة مــن جميــ�ع أرجــاء األراضــي العراقّيــة ونعتبــر أن هــذا أمــر مهــم جــدًا للتحقيــق وأيضــًا للمســاءلة، وخاّصــًة عندمــا 
نتحــّدث عــن اإلبــادة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانّية. لقــد نجــى، والحمــد للــه، العديــد مــن اإليزيدّييــن مــن هــذه المأســاة ولقــد اّتخــذوا مــن 
المانيــا مــالذًا آمنــًا لهــم. وبالنســبة الــى اإليزيدّييــن، لقــد رّحبــت المانيــا باإليزيدّييــن اللذيــن فــّروا مــن هــذه المأســاة. وبالطبــع، نحــن نعمــل علــى إعــادة 
ــل المــدارس، وضمــان ســبل  ــا بالدعــم النفســي الضــروري، وأيضــًا إعــادة تأهي ــى العــراق، ونحــن نعمــل أيضــًا علــى مــد الضحاي األمــن واالســتقرار ال
ــه تــم إحــراز بعــض التقــّدم خــالل الســنوات الماضيــة وخاّصــًة فيمــا يتعّلــق بعــودة العائــالت  العيــش لإليزيدّيــون الذيــن بقــوا فــي العــراق. صحيــح أأّن

اإليزيدّيــة الــى ديارهــا، ولكــن مــا زال العديــد مــن اإليزيدّيــون يريــدون العــودة الــى أراضي�هــم الــى مســقط رأســهم. 

ــا. بالنســبة الــي، يجــب علــّي أن أقــول إّن  ــات التــي هــي ماثلــة أمامن بالنســبة الــى إعــادة اإلعمــار وتلبيــة االحتياجــات األساســية، تبقــى مــن التحّدي
ــة بــكل مــا أوتينــا مــن قــّوة. المانيــا هــي صديقــة الشــعب اإليزيــدّي، ونحــن ســندعم هــذه القضّي

وســنبقى علــى التزامنــا نحــو بنــاء عــراٍق مســتقٍر وآمــن حيــث يعيــش كل الشــعب العراقــي بســالم. وال يمكــن أن نقــوم بذلــك إاّل مــع بعضنــا البعــض، 
بدعــٍم مــن المجتمعــات المحلّيــة والمجتمــع الدولــي، إن كان أيضــًا بمســاعدة الحكومــة الفدرالّيــة أيضــًا الحكومــة الوطنّيــة. وبالطبــع نحــن نحتــاج الــى 
ــّرة  ــم م ــّرر هــذه الجرائ ــا أن نضمــن أاّل تك ــا، ولكــن يجــب علين ــرى الضحاي ــد ذك ــم وناشــط. اآلن فــي بعــض المحافــل، نحــن نخّل ــدي مصّم مجتمــع يزي

جديــدة. شــكرًا جزيــاًل. 

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيد جان-نويل بونيو
القائم بأعمال الّسفارة الفرنسّية في جمهورّية العراق

الّســّيد جان-نويــل بونيــو هــو المستشــار األّول فــي الّســفارة الفرنســّية فــي جمهورّيــة العــراق ونائــب رئيــس 
البعثــة.

 الّسّيد هارالد هيرمن
الّسكرتير الّسياسي األّول ومسؤول الّشؤون الّثقافّية في الّسفارة األلمانّية في  العراق

الســيد هارالــد هيرمــان هــو أول ســكرتير سياســي فــي الســفارة األلمانيــة فــي العــراق ومســؤول الشــؤون 
الثقافيــة. التحــق بالســلك الدبلوماســي األلمانــي منــذ اثنــي عشــر عاما وعمل ســابًقا في أوكرانيــا واألرجنتين.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة الفرنسّية وُترجمت مباشرًة في الّلغَتين العربّية واإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٤٠٤١

ــى فرنســا وكان  ــا مــراد أتــت ال ــة وهــي وقفــة لالســتذكار. الموافــق فــي العــام ٢٠١6، الّســّيدة نادي ــى هــذه الفعالّي شــكرًا علــى الدعــوة الكريمــة ال
عمرهــا ٢١ ســنة. وقــد عانــت الكثيــر فــي رحلتهــا، ورغــم كل ذلــك، أســّرت إلينــا بقّصتهــا بعــد أن شــاهدت معانــاة أهلهــا. وأخبرتنــا كثيــرًا مــن القصــص 
عــن فظائــع ارتكبهــا داعــش فــي العــام ٢٠١٤، فــي جبــل ســنجار. قتــل كثيــرون، ســبي األطفــال والنســاء، تــم اســتعبادهم، أو قتلهــم، أو اســترقاقهم، 
والكثيــرون أيضــًا اختفــوا. كانــت إبــادة جماعّيــة مخّطــط لهــا وممنهجــة، وقــد ضّجــت بهــا جريــدة داعــش. ســتة آالف إيزيــدي تــّم اســترقاقهم، وتــّم قتــل 
اآلالف فــي العــراق علــى أيــدي داعــش. وهــذا االضطهــاد ضــد اإليزيدّييــن لــه ســوابق كثيــرة. والقصــص التــي روتهــا لــي ]ناديــا مــراد[ باتــت راســخة 
فــي ذهنــي. وكنــت أّول شــاّبة تتبــّوأ منصــب وزيــرة التربيــة فــي فرنســا، وتحّدثــت معــي عــن المعانــاة واالســترقاق واالســتعباد. منــذ فجــر الزمــان هــذه 

األمــور موجــودة فــي اإلنســانّية.

لكــن فــي الســنوات األخيــرة تزايــدت هــذه التجــاوزات والفظائــع. وباتــت أمــرًا ممنهجــًا وتدميــرًا ممنهجــًا وجماعي�هــًا، ليــس فقــط للنســاء واألطفــال، 
بــل لمجتمعــات برّمتهــا، وأصبحــت اجســاد النســاء ضحّيــة اإلرهابييــن، وفــي ســوريا، وفــي العــراق، وفــي كينيــا وفــي جمهورّيــة الكنغــو الديمقراطّيــة. 
ــي اّتخــذت قــرارات بهــذا الخصــوص  ــة الت ــة العاّم ــم ضــد اإلنســانّية. وســمعتم عــن المّدعي ــم كجرائ ــار هــذه الجرائ ــة مدعــّوة باعتب والمحكمــة الجنائّي
وغّيــرت مســار العدالــة. مــا مــن أمــٍر يبــّرر هــذه الفظائــع والجرائــم. فــي فرنســا منــذ خمســة أعــوام عملنــا مــع منّظمــات غيــر حكومّيــة لتحويــل هــذه 
الجرائــم الــى جرائــم ضــد اإلنســانّية مــن حيــث المنظــور القضائــي. ومــا كان ذلــك ليكــون ممكنــًا لــوال بطــوالت وشــجاعة الناجيــات اإليزيدّيــات اللواتــي 

تقّدمــن بــكل شــجاعة أمــام المحّققيــن وقمــّن بســرد معاناتهــّن. 

طبعــًا، إلحقــاق العدالــة نحــن بحاجــة الــي األدّلــة. وفــي ســبتمبر ٢٠١٥، عندمــا نّظمنــا فــي باريــس المؤتمــر الدولــي حــول االثنّيــات مــن ضحايــا العنــف 
ــادات. نعــم، التحقيــق ضــروري والدعــم المعنــوي، والنفســي،  ــة للتحقيــق فــي هــذه اإلب ــا الدعــم للجــان تحقيــق أممّي والنزاعــات واإلرهــاب، وّفرن
ــى الخدمــات والدعــم االجتماعــي والنفســي أساســي. وفــي  ــات. فالصدمــة موجــودة وقائمــة والوصــول ال ــن والناجي واالجتماعــي، ضــروري للناجي

فرنســا أقمنــا وحــدة لمســاعدة الناجيــات وأســر الضحايــا. 

أخيــرًا، يجــب أن تشــارك النســاء فــي عملّيــة صنــع القــرار. لمــاذا المــرأة يمكــن أن تعتلــي منّصــة المشــنقة، فلمــا ال يمكــن أن تعتلــي منّصــة الحكــم لصناعة 
المســتقبل. والمبــدأ البســيط هــو مــا أســّميه الثالثــة Protection .P، الحمايــة، وأجــل، أنــا أدعــم نــداء ناديــا مــراد لخلــق منطقــة آمنــة فــي كردســتان 
العــراق مــن خــالل المجتمــع الدولــي؛ و Prosecute، أي مالحقــة قضائّيــة؛ و Participation، المشــاركة، وأضيــف إلي�هــا P رابعــة، Prevention، الوقايــة 

والمنــع مــن تكــرار هــذه الفظائــع والجرائــم، حّتــى ال ينســى أحــد مــا حصــل. 

ومــن واجبنــا، ومــن واجبنــا أن نحمــي كل األبريــاء وأن نعــّوض علــى عائــالت الضحايــا. مــن واجبنــا االســتذكار حّتــى ال نقــوم بقتــل الضحايــا مــّرة ثانيــة. 
ولدينــا واجــب حمايــة الناجيــن. وكمربييــن وكأهــل نحــن لدينــا واجــب تعليــم وتربيــة النــشء علــى نبــذ العنــف والكراهيــة ونبــذ التطــّرف، والتســامح، 

وقبــول اآلخــر. الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل ال ينقســمون. 

ــة وتوثيقهــا ومالحقــة  ــة؟ يمكــن أن نحمي�هــن ونحمــي كل الناجيــن مــن خــالل رفــع النقــاب عــن الحقيقــة، وجمــع األدّل ــم تركهــم بــدون حماي كيــف ت
المرتكبيــن. ونحــن اليــوم، مجتمعــون هنــا لإلعــداد للمســتقبل. وهــذه المعانــاة ال يمكــن إاّل أن ترســخ فــي ذاكرتــي ومعانــاة الناجيــن لــن تغــادر قلبــي 

يــوم مــن األّيــام وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

معالي الوزيرة الّسابقة نجاة فالو بلقاسم
وزيرة فرنسّية سابقة للّتعليم ولحقوق المرأة

ــرة فرنســا لمنّظمــة »وان« ورئيســة مجلــس اإلدارة اإلســتراتيجي  ــرة نجــاة فالود-بلقاســم مدي ــي الوزي معال
لمؤسســة Tent Partnership for Refugees اّلتــي تهــدف إلــى إندمــاج الاّلجئيــن اإلقتصــادي مــن خــالل 
ــي والبحــث ومنصــب  ــم العال ــة والّتعلي ــة الوطنّي ــرة الّتربي ــة. شــغلت منصــب وزي ــركات الخاّص مســاعدة الّش
وزيــرة حقــوق المــرأة، وكانــت المتحّدثــة باســم الحكومــة ونائبــة رئيــس مجلــس رون-ألــب اإلقليمــي. تتــرّأس 

.Sciences Po Paris ــدّرس فــي ــا مجموعــة دار نشــر وت حالًي

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٤٢٤٣

شــكرًا ليــن علــى هــذا التعريــف وأوّد أيضــًا أن أتوّجــه بشــكري الــى كل الضيــوف اليــوم. إّن مــا يجمعنــا اليــوم ليــس فقــط مأســاة إيزيدّيــة فحســب، بــل 
مأســاة إنســانّية فــي جوهرهــا. نحــن كمجتمــع يجــب علينــا أن نكــّرس ذكــرى، وأن نفّكــر، وأن نتعّلــم مــن هــذه المأســاة لكيــال تتكــّرر مــّرة جديــدة. نعــم، 

لقــد حدثــت هــذه المأســاة مــع الروهينغــا ومــع أشــخاص آخريــن فــي العالــم. 

ــة خــالل الســنوات الســت الماضيــة، يمكننــي أن أخبركــم أأّنهــا كثيــرة، كبيــرة، عميقــة. إّنهــا ثقيلــة علــى المســتوى  كشــخص عمــل علــى هــذه القضّي
الشــخصي وعلــى المســتوى الجماعــي. لقــد وصلنــا جميعــًا بالفعــل الــى حدودنــا. أنــا أرى اآلالف مــن اإليزيدّييــن بــأرواٍح مكســورة، أرى مســتوى مــن 

الصدمــة عميــق جــّدًا، عميــق لدرجــة قــد يســتغرق األمــر مّنــا عقــودًا لفهــم هــذه الصدمــة، ناهيــك عــن شــفاء هــذه الصدمــة.

لــم يكــن المجتمــع اإليزيــدّي جاهــزًا للتعامــل مــع هــذه األزمــة. لقــد كان المجتمــع اإليزيــدي مجتمعــًا بســيطًا، يحــاول النهــوض مــن ســنواٍت مــن الظلــم 
وانعــدام التعليــم والفقــر. ولقــد عانــى المجتمــع اإليزيــدي مــن كل هــذه الفظائــع لســنوات طويلــة. ولكــن للمــّرة األولــى كان الشــعب اإليزيــدي يبنــي 

بيوتــًا، ومصانــع صغيــرة، وبــدأ األشــخاص بإرســال أوالدهــم الــى المدرســة. 

اآلن، لقــد اختفــت آالف المنــازل الجديــدة التــي بناهــا اإليزيدّيــون فــي ســنجار، وبشــيقا، ومناطــق أخــرى بيــن ٢٠٠٣ و٢٠١٤. هنــاك العديــد، اآلالف 
مــن القصــص التــي يمكننــي أن أقولهــا لكــم، ولكــن هنــاك أيضــًا الكثيــر مــن القصــص التــي ال يمكننــي أن أقولهــا لكــم ألن العديــد منهــم قضــوا. وهنــاك 
ضيعتيــن قصــر مهتــاب وكــزل كّيــو حيــث حاصــر تنظيــم داعــش أكثــر مــن ٢,٥٠٠ امــرأة وطفــل. لقــد تواصلــت مــع هــؤالء األشــخاص، لقــد اّتصــل بــي 

العديــد مــن الّناجيــن، ولكــن عــدد االّتصــاالت انخفضــت مــع الوقــت. 

ولقــد تحّدثــت أيضــًا مــع عزيــزة فــي العــام ٢٠١٤، وعزيــزة هــي مــن البنــات ال ١9٠ اللذيــن تــّم بيعهــم فــي أســواق الــرق فــي ســورّيا، ووقعــت أيضــًا 
ضحّيــة االســترقاق الجنســي. وعزيــزة وســواها مــن النســاء تنتظــر احقــاق العدالــة. لقــد تحّدثــت مــع عظيمــة البارحــة وقالــت لــي أختهــا أأّنهــا قــد تكــون 

فــي ســورّيا، وقــد تحّدثــت أيضــًا معهــا عــن أخوهــا ولــم يعــد بعــد. 

يمكننــي أيضــًا أن أقــول لكــم قّصــة ســلطان الــذي كان عمــره ١٥ عامــًا عندمــا أتــى تنظيــم داعــش وقضــى علــى أســرته. لــم يســتطع أن يحّقــق هــذا 
الطفــل أحالمــه وتطّلعاتــه. لــم يســتطع زن ينعــم برعايــة أهلــه. عوضــًا عــن ذلــك، هــو يتحــّدث اليــوم عــن المقابــر الجماعّيــة، عــن اإلرث الــذي ضــل. 

هــو يريــد لعائلتــه أن تتمّتــع بالذكــر وأاّل تنســى.

يمكننــي أيضــًا أن أقــول لكــم قّصــة أم إيزيدّيــة عجــوز التــي هــرب ابنهــا مــع 6٠,٠٠٠ يزيــدي مــن اإلبــادة، وذهــب الــى ســورّيا، ومــن ســورّيا الــى المانيــا. 
ولكــن فقــدت هــذه االمــرأة ابنهــا فــي البحــر. ويمكننــي أن أقــول لكــم زن العديــد مــن اإليزيدّييــن يعيشــون فــي إنــكار ألّنهــم ال يمكنهــم أن يتعايشــوا 

مــع الحقيقــة. 

يجــب علــٌي أيضــًا أن أتحــّدث عــن إبــادة أخــرى ضــد اإليزيدّييــن اليــوم. وهنــا نتحــّدث عــن ٣,٠٠٠ أو ٤,٠٠٠ شــخص فــي ســوريا حالّيــًا. ولكــن إذا لــم نتحــّرك 
اآلن، قــد يضمحــل أيضــًا المجتمــع اآليزيــدي فــي العــراق ويختفــي. 

طبعــًا، لــن أتحــّدث عــن كل مطالــب المجتمــع اآليزيــدي ألّنهــا كثيــرة وألّننــا قمنــا بتكرارهــا عــّدة مــّرات. لقــد قمــت بزيــارة ٢٧ دولــة ويجــب علــٌي أن 
أقــول لكــم أأّنــه لــم يكــن مــن الســهل أن أرى مــا رأيتــه وأن أســمع مــا ســمعته. ولكــن إذا مــا أخفقنــا فــي ســنجار، بالفعــل مــا مــن نجــاح يمكننــا أن نفتخــر 
بــه. ففــي ســنجار يجــب علينــا أن نخلــق مثــااًل يحتــذى بــه، مثــااًل مــن النجــاح، يجــب علينــا أن نحّقــق العدالــة والتعايــش والرخــاء االقتصــادي والتعــاون.
يجــب علينــا أن نتوّصــل الــى إدارة محلّيــة بنــاًء الــي اإلرادة الّسياســّية، ويجــب أيضــًا أن نقــوم ببلــورة خّطــة اقتصادّيــة شــاملة إلعــادة بنــاء المنطقــة. 
ويجــب أيضــًا أن نوّحــد كل القــوى فــي ســنجار بحســب الدســتور. كان ويجــب أيضــًا أن نضمــن حمايــة اإليزيدّييــن فــي العــراق، ف ٢٥,٠٠٠ إيزيــدّي يحتــاج 

الــى الحمايــة. 

ــرام  ــم احت ــوم لكــي يت ــوم. يحــارب كل ي ــه يحــارب كل ي ــدّي هــو مجتمــع جســور وشــجاع، شــجاع بالفعــل ألّن ــّي أن أقــول إن المجتمــع اإليزي يجــب عل
حقوقــه. نحــن نقــوم أو نحــاول أن نكــون بشــر، أبســط مــا يكــون؛ نحــن نريــد أن نتعامــل علــى أأّننــا بشــر وهــذا مــن حقوقنــا بالطبــع. والشــعب اإليزيــدي 
هــو شــعب يشــعر باالمتنــان. وأوّد بالفعــل أن أتوّجــه بالشــكر الــى كل شــخص دعــم الشــعب اإليزيــدي مثــل فرنســا، أســتراليا، أميــركا، المانيــا وكل 

شــخص رّحــب اإليزيدّييــن، وكل دولــة أوروّبيــة تعمــل فــي ســنجار. ونحــن بالفعــل نشــكر كل هــذه الــّدول علــى هــذا العمــل الــدؤوب. 

ــر ســالمًا،  ــا أن نبنــي عراقــًا أكث ــا أن نتحــّدث عــن الســالم فــي ســنجار مــن دون أن نتحــّدث عــن الســالم فــي العــراق. يجــب علين ــع، ال يمكنن وبالطب
ــاًل لحســن اإلصغــاء.  ــة بالتســاوي. شــكرًا جزي ــة واألكثرّي ــة األقلّي ــم معامل ورخــاًء، واســتقرارًا، بحيــث يت

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيد مراد إسماعيل
 مدير منّظمة يزدا الّتنفيذي الّسابق وناشط إيزيدي

ســاهم الّســّيد مــراد اســماعيل فــي تأســيس جمعّيــة يــزدا وكان مديرهــا الّتنفيــذي، كمــا شــارك فــي الوفــد 
ــا ضــّد اإليزيدّييــن عــام ٢٠١٤، مــا أّدى إلــى  ــا إبادًي اإليزيــدي إلــى البيــت األبيــض عندمــا شــّن داعــش هجوًم
توجيــه الواليــات المّتحــدة ضربــات جّوّيــة تســتهدف مواقــع داعــش وإرســال مســاعدات إنســانّية عبــر الجــّو 
آلالف اإليزيدّييــن المحاصريــن فــي جبــل ســنجار. شــارك مــراد فــي تأســيس مبــادرة ناديــة مــراد، فــأدار 

حملتهــا واضًعــا أســاس جائــزة نوبــل للّســالم التــي حصلــت علي�هــا فيمــا بعــد.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



 مشارك:

The Zovighian Partnership الّسّيدة لين زوفيكيان - المديرة اإلدارّية في

 الّسّيدة ديانا أمين صالح - ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

 صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل - رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والّدراسات اإلسالمّية

 سعادة الّسفير ساميول براونباك - سفير الواليات المّتحدة األميركّية للحّرّية الّدينّية الّدولّية

 سعادة الّسفيرة جوان لونديس - سفيرة أستراليا إلى جمهورّية العراق

 السيد جيف فورتنبيري - عضو في الكونغرس األميركي

 مقّدم المؤتمر:

 الّسّيد حيدر الياس - رئيس منّظمة يزدا

٤:٠٠-٨:٠٠ ب.ظ. 
في توقيت العراق / 
٩:٠٠-١:٠٠ ق.ظ في 

الّتوقيت الّشرقي 
للواليات المّتحّدة 

األميركّية

الّنساء والعدل: 
ركائز عملّية إعادة 

اإلعمار وبناء 
الّسالم في مرحلة 

ما بعد الّصراع 

 اليوم
٤:٠٠-٥:٠٠ في توقيت العراق / ٩:٠٠-١٠:٠٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّيةالّثاني

٥:٠٠-٦:١٠ في توقيت العراق / ١٠:٠٠-١١:١٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

 الجلسة الّثالثة:
دعم الّناجيات والّناجين من عنف داعش من خالل آليات قضائّية وغير قضائّية 

تتمحور حول الّنجاة

اعترفــت برلمانــات أوروبّيــة وأميركّيــة باإلضافــة إلــى هيئــات دولّيــة تشــريعّية بفظائــع مــا يســّمى بالّدولــة اإلســالمّية 
)داعــش( ضــّد جميــ�ع الجماعــات فــي العــراق وبمــا فــي ذلــك باإلبــادة الجماعّيــة اإليزيدّيــة منــذ أن دخــل داعــش الــى 
مدينــة ســنجار عــام ٢٠١٤. إاّل أّن هــذه اإلنجــازات محــدودة أمــام صعوبــة محاكمــة مقاتلــي داعــش فــي بالدهــم 
األصلّيــة. وترّكــز هــذه الجلســة علــى الّتقصيــر واإلخفــاق فــي تحقيــق العدالــة فــي القضّيــة اإليزيدّيــة، فتقتــرح آلّيــات 
قضائّيــة وغيــر قضائّيــة تتمحــور حــول الّناجيــات، بشــكٍل فــردي أو جماعــي، فتأتــي ختاًمــا لهــذه اإلبــادة وللجرائــم ضــّد 
ــات فــي العــراق  اإلنســانّية علــى الّصعيــد الّشــخصي والجماعــي واّلتــي تســتمّر فــي حــّق اإليزيدّييــن وســائر األقّلّي

وسوريا.

 ميّسرة:

)CJA( الّسّيدة كارمن تشيونج - المديرة الّتنفيذّية لمركز العدالة والمساءلة 

مشارك:

 الّسّيدة نسرين حسن رشو - ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

)UNITAD( الّدكتورة كارولين بويسمان - مسؤولة قانونّية فئة أولى ورئيسة فريق تحقيقات سنجار في يونتاد 

 الّسّيدة ساندرا أورلوفيك - مسؤولة الّتعويضات في المّنظمة الّدولّية للهجرة

 د.محمد تركي العبيدي - ممثل وزارة العدل في جمهورّية العراق

 الّسّيد ماتيفشي بيزديرك - رئيس شبكة اإلبادة الجماعّية األوروبّية

  

٦:١٠-٧:١٠ في توقيت العراق / ١١:١٠-١٢:١٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

٧:١٠-٨:٠٠ في توقيت العراق / ١٢:١٠-١٣:٠٠ في الّتوقيت الّشرقي للواليات المّتحّدة األميركّية

خطابات رئيسة

 الجلسة الّرابعة:
دعم الّنساء من خالل تفعيل دورهّن في عملّيَتي إعادة اإلعمار وبناء الّسالم 

في مرحلة ما بعد الّصراع

 ميّسرة:

)USCIRF( الّسّيدة نادين ماينزا - مفّوضة في الّلجنة األميركّية للحّرّية الّدينّية الّدولّية 

 مشارك:

الّسّيدة داشني مراد - فّنانة وناشطة في مجال حقوق اإلنسان

الّسّيدة زينة خالت سليمان - ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

 الّسّيدة كاترين كوبنز - مديرة البرامج والعملّيات في مؤّسسة د. مكويغي

 الّسّيدة بيان عبد الّرحمن - رئيسة بعثة حكومة إقليم كردستان في واشنطن

 الّسّيدة الّنائبة ريزان شيخ دلير - عضو في مجلس الّنّواب العراقي

 مشارك:

 سيادة المطران بشار وردة - رئيس أساقفة الكلدان الكاثوليك في أربيل

معالي الوزيرة تيريزا شوبر - وزيرة الدولة-في والية بادن-فورتمبيرغ االلمانية

 الّسّيد الّنائب اوآل مولر - عضو في مجلس الّنّواب الّسويدي

 الّلورد جاك ماكونيل - عضو في مجلس الّلوردات في المملكة المّتحدة

 الّسّيدة الّنائبة ميشيل ريمبل - عضو في البرلمان الكندي

 مقّدم المؤتمر:

 الّسّيد حيدر الياس - رئيس منّظمة يزدا

  

ا. ويقــّدم  رّكــزت سياســة اإلبــادة الجماعّيــة التــي انتهجتهــا داعــش علــى َأســِر الّنســاء والفتيــات وتعذيبهــّن جنســيًّ
المشــاركون فــي هــذه الحلقــة توصيــات عملّيــة حــول تفعيــل دور الّنســاء فــي إعــادة اإلعمــار وبنــاء الّســالم فــي 
مرحلــة مــا بعــد الّصــراع، مــع مشــاركة ســّيدة ناجيــة، كانــت أســيرة داعــش وضحّيــة اإلســتعباد الجنســي وهــي اآلن 
مدافعــة عــن حقــوق الّناجيــات. وُتظِهــر »شــبكة الّناجيــات اإليزيدّييــات« الّناشــئة حديًثــا أّن دعــم الّنســاء والفتيــات 
ــا وبشــكٍل حاســٍم فــي الحفــاظ علــى اإليزيدّييــن جميعهــم. الّناجيــات وتفعيــل دورهــّن أساســي، فهــو يســاهم فعليًّ

بين اإلرهاب واإلنسانّية ٤٥بين اإلرهاب واإلنسانّية٤٤



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٤٦٤٧

اإلفتتاحّية والخطابات الّرئيسة

طــاب يومكــم جميعــًا، مــن بيــروت، لبنــان، طــاب يــوم أصدقائــي األعــّزاء فــي العــراق، طــاب يــوم أصدقائــي األعــّزاء فــي الســعودّية، المملكــة المّتحدة، 
فرنســا، ألمانيــا، وســائر أوروبــا، طــاب يــوم األصدقــاء فــي الواليــات المّتحــدة وكنــدا. شــكرًا لمشــاركتكم فــي هــذه المناســبة البالغــة األهمّية.

اليــوم هــو اليــوم الثانــي لإلحيــاء الذكــرى الســنوّية الّسادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة، برعايــة فخامــة الدكتــور برهــم صالــح، رئيــس جمهورّيــة العــراق 
يــزدا. وبالتعــاون مــع The Zovighian Partnership ومنّظمــة 

نحيـــي اليــوم الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة وأّود أن أنتهــز هــذه المناســبة للوقــوف دقيقــة صمــت وفــاًء لــكل الذيــن رحلــوا عّنــا. لــكل 
الذيــن لــم يجــدوا بعــد أحبائهــم، لــكل األشــخاص الذيــن لــم يعــودوا منــذ بدايــة المأســاة فــي ظهيــرة ذاك اليــوم المشــؤوم. 

أّود أن أخّصص لحظة ألتحّدث عن مصير اإليزيدّيين، وهنا أّود أن أحّيـي النساء في شبكة الناجيات اإليزيدّيات، وهّن ينضممن إلينا من دهوك. 

ــة، يســرى،  ــا، هــال، مناهــل، أمين ــة، نســرين، ديان ــة، زين ــال، أديب ــة، من ــّن. زين ــوم، أهــاًل وســهاًل بك ــات الي ــي اإليزيدّي أنتهزهــا فرصــة ألحّييكــم أخوات
ومــالك. 

أّود أن أتوّجــه إليكــّن عّمــا نقــوم بــه معــًا منــذ بضعــة أّيــام، إخوتــي اإليزيدّيــات نعمــل علــى جلســات الشــفاء والخطابــة العاّمــة. واألخــوات أصررنــا أن 
يكــّن علــى خشــبة المســرح أثنــاء خطابــي وأثنــاء الخطابــات األخــرى. أخواتــي قلنــا لــي إّنهــّن لســنا بحاجــة الــى العالــم ليتحــّدث عنهــّن، بــل هــّن قــادرات 
الحديــث عــن أنفســهّن وقــد أصــررّن أن قوّتهــّن هــي المحــرك األساســي، وليــس الماضــي المشــؤوم المّتســم بالضعــف. الّســّيدات هــّن مرشــدات لنــا 
ومعّلمــات لنــا فــي هــذا اليــوم. أنتهزهــا فرصــة ألحّيـــي كل أخــت بينكــّن وشــكرًا للثقــة المناطــة بنــا مــن جانبكــّن وشــكرًا للشــراكة مــع كل حليــف، كيــزدا 

والمجتمــع اإليزيــدّي خــالل الســنوات الســّتة األخيــرة. 

أوّد أن أحّدثكــّن عــن قّصتــي مــع يــزدا وكيــف بــدأت قّصتــي معهــا. فــي أغســطس ٢٠١٤، عندمــا دخــل داعــش القــرى فــي ســنجار وأعــاث في�هــا نهبــًا 
وحرقــًا، لــم نعــرف مــا حــدث ولــزم األمــر عــّدة أســابي�ع قبــل أن نعــرف حقيقــة التهديــدات والحاصــل علــى األرض.  وبــدأت تبــرز أخبــار علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي لداعــش ومجّلــة Dabiq ياإلنجليزّيــة وهكــذا عرفنــا مــا حصــل. وعندهــا، عرفنــا مــا حــدث مــن فظائــع وبشــائع ال إنســانّية وكارثــة 

ال إســالمّية نزلــت علينــا جميعــًا. 

وهنــا، كنــت طالبــة فــي تاريــخ اإلســالمي وبــدأت أقــرأ الفتــاوى أكثــر وأكثــر عمــا حصــل. ليســت المســألة حملــة عســكرّية، أو مطالبــة ســيادّية باألراضــي، 
أو إنشــاء الخالفــة فقــط، بــل المســألة عــن قضــاِء علــى مجتمــع برّمتــه. وبعــد بضعــة أشــهر، الحظــت أّن النســاء اإليزيدّيــات الشــجاعات بــدأن ي�هربنــا 
ــًا. وهــذه هــي مجموعــة  ــل لجئــن الــى مخّيمــات النازحيــن والمشــّردين داخلّي ــم يعــدن الــى ديارهــّن ب مــن األماكــن التــي ســيطر علي�هــا داعــش، ول

اإليزيدّيــة التــي لــم تخســر ولــم تخســرّن، أهــاًل وســهاًل بكــّن مجــّددًا فــي دياركــّن.

وحين ذاك، بدأنا بجمع ربط أدّلة لنفهم ما حصل من قضاء على اإليزيدّيين.

 الّسّيدة لين زوفيكيان
THE ZOVIGHIAN PARTNERSHIP المديرة اإلدارّية في 

 The Zovighianلـــ الّتنفيذّيــة  المديــرة  هــي  ســالم.  وصانعــة  أعمــال  ســّيدة  زوفيكيــان  ليــن  الّســّيدة 
Partnership، وهــي منّصــة عائلّيــة لإلســتثمار اإلجتماعــي أّسســتها مــع والدهــا عــام ٢٠١٣، تحضــن مكتــب 
ــة ومنّصــة لصنــع الّســالم أطلقهــا الفريــق عــام ٢٠١٥، فكانــت منّظمــة يــزدا شــريكها األّول.  للخدمــة المدنّي
ــة لنكســس  ــرة الفخرّي ــ�ع اإلقليمــي وهــي المدي وتنشــر ليــن عامــوًدا فــي جريــدة الّنهــار اللبنانيــة ذات الّتوزي

غلوبــال.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٤٨٤٩

عندهــا عّلمتنــا اإليزيدّيــات مــا يجــب أن نتعّلمــه عــن ســبي، والخطــف، والبيــ�ع، وإعــادة بيــ�ع النســاء، واإلّتجــار بهــّن مــرارًا وتكــرارًا، وشــرائهّن، وإعــادة 
شــرائهّن مــرارًا وتكــرارًا، والاّلئحــة تطــول. مــن دون مــا أدخــل فــي تفاصيــل مــا يحــدث بيــن الواقعــة والواقعــة األخــرى. وحيــن ذاك، علمنــا أّن ذلــك هــو 

قضــاء وإبــادة اإليزيدّيــات. هــؤالء النســاء كــّن الدليــل والبرهــان علــى أنهــا كانــت فعــاًل إبــادة.

وحيــن ذاك، بــدأت أعــرف اإليزيدّييــن فــي العــراق والواليــات المّتحــدة الذيــن عملــوا علــى إنشــاء منّظمــة يــزدا. وجلســنا معــًا وراجعنــا هــذه الفتــاوى 
ــاح ســنجار مجــّددًا، أو عــن حملــة عســكرّية لمجموعــة مــن المســوخ، يســّمون أنفســهم  ــن نتحــّدث عــن اجتي ــا ل ــا علــى أأّنن معــًا. وحيــن ذاك، توافقن

مســلمين. وعندهــا توافقنــا علــى أن نســّمي مــا حصــل بإبــادة، وال شــيء يمــط لإلســالم بخصــوص ذلــك.

فــي ذلــك الوقــت، اســتفاقت هويتــي األرمنيــة. لكــن لــم أقــف كأرمنيــة بجانــب يــزدا وأصدقائــي اإليزيدّييــن واإليزيدّيــات منــذ ســتة ســنوات. كانــت 
العروبــة فــي داخلــي التــي أرادت أن تقــف بجانــب شــجاعتكّن فيمــا كان العالــم العربــّي غائبــًا. أنــا ماثلــة أمامكــّن كإمــرأة وكمواطنــة عالمّيــة، لســنا بحاجــة 

علــى أن نكــون نســاء، أو عربّيــات، أو أرمنيــات، لنعتــرف بمــا حصــل، ورفــع الصــوت إزاء مــا حصــل بعــد ســّتة أعــوام. 

وأؤّكــد لكــّن أّن الواقعــة مــا زالــت مســتمّرة ولــن تنقضــي منــذ ســنوات، وداعــش موجــود وأخواتنــا موجــودات وبعــض األطفــال والنســاء ال يزالــون 
مختفيــن. فــي الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة، ال ننتظــر الــدول العربّيــة، أو الدبلوماســّية العالميــة، أو الحكومــات الكندّيــة، أو األمريكّية 

لتبــرز التضامــن. فنحــن لســنا بحاجــة الــى ذكــرى ســنوّية سادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة لنجتمــع معــًا. 

مــا أعنيــه أنــه اليــوم، هــو بدايــة حقبــة جديــدة مــن منّصــة المناصــرة وكســب التأييــد تحــت قيــادة يــزدا وباســم الشــعب اإليزيــدّي ومــع اإلخــوة اإليزيدّيــة 
فــي خطــوط األمامّيــة. وهــّن ســيعّلمنا مــا ســنقوم بــه وسيحاســبوننا علــى مــا نحّققــه. ونحــن ال نتوّقــع مــن إخواننــا اإليزيدّييــن وأخواتنــا اإليزيدّيــات أن 

يعيــد بنــاء لوحدهــم فهنــاك مســؤولّية تقــع أيضــًا علــى عاتقنــا بهــذا الخصــوص. 

وهنــا أتشــارك معكــم قصيــدة كتبتهــا فــي ٢٤ مــن أبريــل / نيســان ٢٠٢٠ خــالل اإلقفــال العــام فــي بيــروت بســبب جائحــة كورونــا وأســميت القصيــدة 
"بــال عنــوان". 

قصيدة بال عنوان منذ ٣ أيلول، ٢٠١٤ 

أنا؟
تسألني أن أعيد إختراع نفسي؟
]بالعالج النفسّي اإلجتماعّي؟[ 

ومع ذلك، أنت، أنت ال ترى
حاجة الى تغيير نهجك وأسلوبك

]الدبلوماسّية؟ المساعدات اإلنسانّية؟[
 

أنا بدأت أبلسم جراحي وأشفى بأسلوبي الخاص،
وأنت عالق في براسم مأساة 

جمودك العالمي

ما هو اإلعتراف؟ 
هو صوتك أنت بالثقة

باسم شعبي
الذي لم يدنو مّنا قيد أنملة من الخواتيم

باسم المسؤولّية الجماعّية

أنا لن أبقى يتيمة اإلسم بال عنوان 
فقط ألّنك أنت فشلت في إعطائي إسم

قد يعكس في مرآة 
صورتك أنت وتخاذلك.

أنا لست برهًة من الزمن
تندثر مع رياح الماضي الغابر

أنا لست بصوٍت
يصبح من خشبة مقعٍد في البرلمان. 

دعنا نتحّدث 
أنا وأنت هلّم إلّي وسألني

من أنا كنت 
ومن أنا أصبحت. 

أنا لي إسٌم 
نحن جميعًا لنا إسٌم

أنت أيضًا لك إسٌم في قّصتنا
منذ ظهرة ظهيرة ذاك األغسطس.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٥٠٥١

حيــدر، أخواتــي اإليزيدّيــات، أصدقائــي، صديقاتــي، فــي منّظمــة يــزدا، األســرة جمعــاء تشــاهدها فيمــا مــات اآلالف ويقبعــوا اآلالف فــي مخّيمــات 
ــًا بالصمــت لكــن الصمــت يصــدح ويملــئ األذان.  ــه قــد تشــعر أحيان ــد لكــم بأّن ــا. وأؤّك ــم. إبادتكــم هــي إبادتن ــًا فــي العال النازحيــن والمشــّردين داخلي

وأصــوات اليــوم ســتكون شرســة. حيــدر، أصدقائــي، صديقاتــي، الكلمــة لــك مجــّددًا. وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

شــكرًا ليــن، شــكرًا أســتاذ حيــدر. الّســّيدات والّســادة ممثلــي الــدول، والبعثــات الدبلوماســية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، المشــاركون فــي المؤتمــر 
مــن كل أنحــاء العالــم. طابــت أوقاتكــم واتمنــى ان تكونــوا أنتــم ومحبيكــم بخيــر وســالمة.

أرحــب بكــم جميعــًا، يســعدني ويشــرفني أن أرى اليــوم هــذا العــدد الهائــل مــن محبــي الســالم واصدقــاء اإليزيدّييــة حــول العالــم ووقوفهــم معنــا 
فــي هــذا اليــوم المؤلــم لدعــم وإيصــال صــوت ومعانــاة الناجيــات والناجيــن مــن جرائــم داعــش واإلرهــاب حــول العالــم. مــن دونكــم ليــس لنــا صــوت، 
وحلــم، وأمــل فــي هــذه الحيــاة. كمــا اود ان أشــكر جميــ�ع أعضــاء شــبكة الناجيــات اإليزيدّيــات لصبرهــم وحضورهــم معنــا لليــوم الثانــي مــن المؤتمــر. 
جزيــل الشــكر لمنظمــة يــزدا والقائميــن علــى ادارة هــذا الحــدث إلتاحــة الفرصــة لــي إللقــاء كلمــة افتتاحيــة اليــوم الثانــي لمؤتمــر الذكــرى الســنوية 

لإلبــادة اإليزيدّيــة بالنيابــة عنهــم وعــن الشــعب اإليزيــدّي.

باألمــس، كنــت أســتمع مــع ناجيــن آخريــن مــن أبشــع ابــادة فــي هــذا العصــر إلــى الكلمــات، واإلقتراحــات، والوعــود التــي قدمهــا المشــاركون فــي اليــوم 
االول مــن المؤتمــر مــن ممثلــي الحكومــات العراقّيــة والدولّيــة، وممثلــي المؤّسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. عندمــا جلســنا واســتمعنا لــكل 
المشــاركين شــعرنا بأمــل كبيــر. نتمنــى أن تترجــم كلمــات هــذا العــام الــى أفعــال. ألن األمــل الــذي تخلقــه خطاباتكــم للضحايــا مشــجع وجميــل إذا تحقــق 
ولكنــه خطيــر ومــؤذي وقاســي إذا لــم يحــدث تغيــر او تحســن وتتالشــى أحــالم وامــال الضحايــا كمــا حــدث لألســف فــي الســنوات الســابقة. لــذا نحــن 

الضحايــا ندعوكــم باســم اإلنســانّية ان تمنحونــا أمــل بحيــاة أفضــل أو ان ال توعــدوا بهــا.

اليــوم نســتذكر الذكــرى السادســة إلبــادة اإليزيدّييــن علــى يــد الدولــة اإلســالمّية فــي العــراق والشــام أو مــا تعــرف بتنظيــم داعــش اإلرهابــي. 
الذكــرى مؤلمــة لإليزيدّييــن بشــكل عــام ولــي شــخصياًّ بفقدانــي ألبــي، واختــي، واثنيــن مــن اخوتــي، والعشــرات مــن أقربائــي، والمئــات مــن أصدقائــي. 
قبــل اإلبــادة عشــت حيــاة هادئــة ومريحــة مــع عائلتــي فــي قريــة كوجــو فــي منــزل بســيط وأســرة ريفّيــة ســعيدة تعتمــد علــى الزراعــة لتعيــل نفســها.

 كنــت طالبــة جيــدة وكأّيــة فتــاة شــابة كنــت أحلــم بإكمــال دراســتي وأن أصبــح شــيئًا مــع مســتقبل مشــرق. لقــد تحطمــت أحالمــي ودّمــرت حياتــي 
بعــد هجــوم داعــش اإلرهابــي. قريتــي كوجــو التــي كانــت تســكنها حوالــي ٢,٠٠٠ شــخص أبيــدت بالكامــل علــى يــد عناصــر داعــش اإلرهابــي وجيراننــا 
المواليــن للفكــر اإلرهابــي بعــد حصــار دام أكثــر مــن عشــرة أيــام. حيــث ارتكبــوا أبشــع جرائــم العصــر بحــق االنســان. اســتعبدت وتعرضــت ألبشــع انــواع 
اإلســاءة الجســدّية، والنفســّية، والّلفظّيــة خــالل ثــالث ســنوات مــن حياتــي فــي األســر مــع داعــش اإلرهابــي. فــي كل مــرة أســئت في�هــا او شــاهدت 
ــا مــن علــى وجــه األرض، نحــن  إســاءة كنــت أســأل نفســي لمــاذا هــذا الحقــد والكــره والوحشــّية بحقنــا وبحــق االنســان، ولمــاذا يريــدون ان يمحون
شــعب بســيط نحــب الســالم وال نفــرض ديننــا علــى أحــد وال نــؤذي النــاس مــن حولنــا، فلمــاذا يريــدون إبادتنــا؟ عندمــا أصبــح األلــم ال يطــاق، توقفــت 

عــن طــرح هــذه األســئلة علــى نفســي. بعدهــا قــررت ان أقــاوم، وأعيــش، وأتقــدم، وأّركــز علــى المســتقبل وأحمــي شــعبي وأحافــظ علــى هويتــي.
ــات فــي القــرن الواحــد  أعّزائــي، فــي مثــل هــذا اليــوم قبــل ســّتة ســنوات قتــل و أســر اآلالف مــن اإليزيدّييــن وســبي اآلالف مــن النســاء اإليزيدّي
ــم  ــن عــن امهاتهــم وت ــوم فصــل األطفــال اإليزيديّي ــل هــذا الي ــم بيعهــم فــي أســواق النخاســة وتعذيبهــم جســديا ونفســيا، فــي مث والعشــرين وت
تجنيدهــم فــي معســكرات داعــش اإلرهابــي و غســلت أدمغتهــم، فــي هــذا اليــوم إجبــار األســرى اإليزيديّيــن علــى تــرك دينهــم و معتقداتهــم 
باإلكــراه، و فــي هــذا اليــوم تــم القتــل الجماعــي لإليزيديّيــن فــي قــرى كوجــو، و حــردان، و ســوالغ، وتــل عزيــر، وســيباي، وجميــ�ع مناطــق ســنجار، انــه 
اليــوم الــذي تــم فيــه محاصــرة مئــات اآلالف مــن اإليزيديّيــن فــي جبــل ســنجار تحــت درجــة حــرارة أكثــر مــن ٤٥ درجــة مئوّيــة والــذي علــى اثــره مــات 
المئــات مــن األطفــال والعجــز مــن العطــش والجــوع. انــه يــوم العشــرات مــن المقابــر الجماعّيــة المكتشــفة وغيــر المكتشــفة فــي ســنجار، انــه يــوم إجبــار 

 الّسّيدة ديانا أمين صالح
ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

الّســّيدة ديانــا أميــن صالــح ناجيــة إيزيدّيــة مــن َأســِر داعــش عمرهــا ٢٥ ســنة وهــي أيًضــا ناشــطة فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان ومــن مؤّسســي شــبكة الّناجيــن اإليزيدّييــن الحديثــة الّنشــأة. فقــدت نســرين العديــد مــن 
أفــراد عائلتهــا خــالل اإلبــادة الجماعّيــة اإليزيدّيــة عــام ٢٠١٤، ومــا زال ســبعة أشــخاص مفقوديــن حّتــى اليــوم. 

وتحلــم ديانــا أن تصبــح محاميــة فتدعــم جماعتهــا والقضّيــة اإليزيدّيــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٥٢٥٣

اإليزيديّيــن علــى تــرك مناطقهــم فــي ســنجار ومناطــق شــيخان، وبعشــيقة، وبحزانــي، وتــم تدميــر بيوتنــا ونهــب ممتلكاتنــا مــن قبــل عناصــر داعــش 
اإلرهابــي والمواليــن لهــم فــي المنطقــة، انــه اليــوم الــذي دمــر فيــه أكثــر مــن 68 موقــع دينــي ورمــز ثقافــي لإليزيدّييــن، يــوم وثــق وأعتــرف داعــش 
والموالييــن لهــم بارتكابهــم أبشــع الجرائــم بحــق شــعبي ومجــدوا انتهاكاتهــم بحقنــا، يــوم أصبــح الوجــود والهوّيــة اإليزيدّيــة مهــّددة باالنقــراض مــن 

وجــه األرض.

البــد لــي ان اذكركــم بــأن مثــل هــذه الجرائــم تحــدث اآلن بحــق اإليزيدّييــن الســورّيين ووجودهــم علــى المحــك فــي ســوريا. لقــد ارتكــب داعــش أيضــا 
جرائــم مروعــة بحــق المســيحيين والشــبك فــي الموصــل، جريمــة ســبايكر وجرائــم داعــش ضــد التركمــان الشــيعة فــي تلعفــر وضــد الكاكائّييــن فــي 

كركــوك وغيرهــم.

أنــا كفتــاة إيزيدّيــة شــاهدت وعشــت وال زلــت أعيــش هــذه اإلبــادة بــكل معاناتهــا ابتــداء مــن الخطــف، تــم الســبي والبيــ�ع، وفقدانــي ألغلــب أفــراد 
عائلتــي، وفصلــي عّمــا تبقــى مــن عائلتــي، واجبــاري علــى تــرك قريتــي وارضــي واآلن بعــد تحــرري مــن داعــش أعيــش فــي خيمــة ممزقــة تحــت حــرارة 
الشــمس الحارقــة والشــتاء القــارس وأعانــي مــن ترومــا مزمنــة حيــث قلــة الدعــم والعــالج النفســي لــي ولبقّيــة الناجيــات وال يمكننــا ان نعيــل أنفســنا 
ومــا تبّقــى مــن عوائلنــا، كذلــك الزالــت نصــف أســرتي مفقــودة وليســت هنــاك جهــود محلّيــة او دولّيــة للتحــري والبحــث عــن أكثــر مــن ٣,٠٠٠ إيزيــدّي 

مفقــود. لســت وحــدي عشــت هــذه االبــادة والمعانــاة بــل عشــرات االالف مــن شــعبي عاشــوها أو ربمــا أســوأ.

ــا. ولكــن وضــع  ــاء الكورون ــة مــا بعــد داعــش وخصوصــّا فــي ظــل انتشــار وب ــا فــي مرحل ــه يعيــش اآلن وضعــا صعب ــ�ع مكونات الشــعب العراقــي بجمي
اإليزيدّييــن والمســيحيين واألقليــات الصغيــرة األخــرى مأســاوي تمامــا وهــم يعيشــون حالــة ابــادة مســتمرة وهــم علــى حافــة االنقــراض فــي وطنهــم.

 فبعــد ســت ســنوات مــن اإلبــادة، ال يــزال أكثــر مــن ٣٠٠٠ شــخص أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال مفقوديــن، وأكثــر مــن نصــف اإليزيدّييــن فــي العــراق 
ــرة،  ــة واألقليــات مدّم ــة مناطــق اإليزيدّي يعيشــون فــي مخيمــات النــزوح فــي وضــع انســاني مأســاوي ومــزري ومســتقبل مجهــول، حيــث ان غالبّي
ــاء والصحــة والتعليــم وفــرص العمــل. الوضــع األمنــي واإلداري فــي  ــاة مــن المــاء والكهرب ــر في�هــا أبســط مقومــات الحي خصوصــًا ســنجار، اذ ال تتوّف
ســنجار الزال هشــا وغيــر مســتقر، وذلــك بحكــم الخــالف الّسياســي المســتمر بيــن حكومــة العــراق المركزّيــة وإقليــم كوردســتان وفــي ضــل التدخــالت 
الخارجّيــة. علــى ســبيل المثــال، هنــاك قائمقامــان لقضــاء ســنجار، أحدهــم مــن طــرف حكومــة اإلقليــم واآلخــر مــن طــرف الحكومــة المركزّيــة وهكــذا 

بالنســبة لجميــ�ع دوائــر ومفاصــل الدولــة األخــرى. 

لمــاذا ال نــرى هــذه االزدواجّيــة والمشــاكل اإلدارّيــة فــي منطقــة أخــرى مــن كردســتان والعــراق؟ اإليزيدّيــون وجميــ�ع األقليــات الصغيــرة فــي العــراق 
مواطنــون مــن الدرجــة الثالثــة أو أقــل فــي وطنهــم وعلــى أرضهــم التاريخّيــة، فهــم مســلوبو اإلرادة والحقــوق والصــوت. العدالــة لضحايــا االبــادة لــم 
تتحقــق بعــد واليــزال الكثيــرون ممــن تورطــوا بهــذه اإلبــادة أحــرارا، ليــس فــي العــراق فحســب، بــل فــي ســوريا واوروبــا والكثيــر مــن مناطــق العالــم 
فــي ظــل عــدم وجــود ألّيــة محلّيــة ودولّيــة لمحاكمــة عناصــر داعــش وجلبهــم للعدالــة. هجــرة اإليزيدّيــة وبقّيــة المكونــات مــن العــراق الزالــت مســتمّرة 
ــة. فــي هــذه الذكــرى األليمــة وباســم جميــ�ع الناجيــات والمجتمــع اإليزيــدّي ومنظمــة يــزدا  واليــوم العــراق فقــد أكثــر مــن ٧٥٪ مــن مكوناتــه األصلّي
أدعــو الحكومــة العراقّيــة الجديــدة وحكومــة إقليــم كوردســتان والمجتمــع الدولــّي علــى العمــل علــى التوصيــات التاليــة مــن أجــل مســاعدة اإليزيدّييــن 

للخــروج مــن هــذه اإلبــادة:

أواًل، مقاضــاة جميــ�ع عناصــر داعــش والمســؤولين والمتورطيــن بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر بهــذه اإلبــادة والذيــن ارتكبــوا جرائــم ضــد اإلنســانّية بحــق 
اإليزيدّييــن وجميــ�ع المكونــات فــي العــراق بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدولّيــة والمحاكمــة العادلــة.

ثانيــًا، إدراج اإلبــادة الجماعّيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانّية فــي قانــون العقوبــات العراقــي واعتمــاد مشــروع قانــون تعويــض جميــ�ع ضحايــا 
داعــش. كمــا أدعــوا البرلمــان العراقــي الــى المناقشــة والموافقــة علــى قانــون الناجيــات اإليزيدّيــات الــذي اقترحــه رئيــس الجمهورّيــة الدكتــور برهــم 

صالــح مشــكورًا والــذي أرســله للبرلمــان فــي وقــت ســابق للمناقشــة والتصويــت.

ثالثــًا، زيــادة المســاعدات والمخصصــات اإلنســانّية لدعــم العــالج النفســي والوضــع االجتماعــي للنســاء والرجــال واألطفــال الذيــن نجــوا مــن اإلبــادة 
الجماعّيــة وخصوصــًا الناجيــات واأليتــام وعوائلهــم. والســماح للناجيــات ممــن فقــدن ســنوات مــن تعليمهــم وحياتهــم وهــّن فــي األســر مــع داعــش 

بإكمــال تعليمهــم كأبســط حــق مــن حقوقهــم للتعلــم وتحقيــق حلمهــم.

رابعــًا، تخصيــص مبالــغ مالّيــة كافيــة إلعــادة بنــاء مناطــق األقليــات مــن البنــى التحتّيــة وتوفيــر الخدمــات األساســّية وضمــان حمايتهــا مــن الهجمــات 
اإلرهابّيــة فــي المســتقبل.

خامســًا، تشــكيل فريــق للبحــث والكشــف عــن مصيــر اآلالف مــن المختطفيــن فــي المناطــق المحــررة مــن ســوريا والعــراق وكذلــك فــي المخيمــات 
التــي تــأوي عوائــل داعــش كمخيــم الهــول فــي األراضــي الســورّية، فهنــاك اآلالف مــن األطفــال والّنســاء اإليزيدّيــات بينهــم.

سادســًا، حــل المشــاكل الّسياســّية واالداريــة واالمنّيــة فــي مناطــق اإليزيدّيــة واألقلّيــات فــي ســنجار وســهل نينــوى وإعطــاء الحرّيــة واألولوّيــة ألبنــاء 
هــذه المناطــق إلدارة وحمايــة مناطقهــم ومشــاركتهم فــي قــوى األمــن والشــرطة والجيــش الوطنــي.

ســابعًا، العمــل علــى االعتــراف بهــذه اإلبــادة بصــورة أكثــر شــمواًل واالعتــراف بجرائــم داعــش وتجريــم فكرهــم اإلرهابــي وخصوصــًا دول الشــرق 
األوســط.

في الختام اتمّنى الحرّية للمفقودين وأدعوا الرحمة والسالم للشهداء ولضحايا اإلرهاب في كل العالم... 
وشكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٥٤٥٥

ــر  ــى ضمي ــار عل ــر. وصمــة ع ــور الموّق ــل هــذا الجمه ــّدث لمث ــة للتح ــا الكريم ــى دعوته ــان عل ــن زوفيكي ــّيدة لي ــكر الّس ــم. أش ــن الرحي ــه الرحم ــم الّل بس
اإلنســانّية، خذلــت اإلنســانّية الشــعب اإليزيــدّي الــذي عانــى األمرّيــن مــن فظائــع وأهــوال وجرائــم الســرطان المســّمى الدولــة اإلســالمّية، بعضهــم 

يســّمي�هم داعــش، لكننــي أســّمي�هم فاحــش. 

ــّم قتــل المئــات ال بــل اآلالف مــن اإليزيــدّي بشــكٍل عشــوائي علــى أيــدي إرهابّييــن ومتعّصبيــن الذيــن  ــام األولــى فــي أغســطس ٢٠١٤، ت فــي األي
تجــاوزوا الخطــوط الحمــر. تــّم القبــض علــى عــّدة آالف وســجنهم وإكراههــم علــى إعتنــاق اإلســالم، وإهانتهــم بمــا يصــدم قيمنــا اإلنســانّية، ويعــّزز 
الذنــب الجماعــي ومشــاعر اليــأس أمــام المأســاة الكبيــرة التــي هــي اإلبــادة اإليزيدّيــة. منــذ وقــٍت طويــل عــام ١9٤٥، أّسســت األســرة الدولّيــة األمــم 
ــا ســوى الــى أن  ــا باألخالقيــات ال يدفعن ــا النزاعــات المســّلحة. إلتزامن ــة ومســاعدة ضحاي ــة وحماي ــة مكّرســة لضمان المّتحــدة لتشــكيل منّظمــة دولّي
نقــف أمــام هــذه المأســاة والعالــم ال ينســى مــا حــدث فــي عــام ٢٠١٥ عندمــا وقفــت فتــاة إيزيدّيــة بريئــة أمــام مجلــس األمــن وأخبــرت قّصتهــا 
لــدى فاحــش داعــش وقصــص آالف الضحايــا اإليزيدّييــن اآلخريــن. ناديــا مــراد، كانــت كلمتهــا مؤّثــرة ونقلــت شــهادة مأســاة يعانــي منهــا مجتمعهــا 
ودعوتهــا للقضــاء والعدالــة لــم تذهــب ســدًا. مــن هنــا صــدر قــرار مجلــس األمــن الدولــّي رقــم   ٢٣٧9/ ٢٠١٧ حــول محاســبة فاحــش وإقامــة فريــق 
ــة فــي العــراق علــى األعمــال التــي قــد ترتقــي الــى مســتوى الحــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانّية، وجرائــم اإلبــادة  تحقيــق لجمــع، وحفــظ وتخزيــن األدّل
الجماعّيــة. وقــد حــازت علــى جائــزة نوبــل للســالم عــام ٢٠١8. أّمــا تعزيــز حقــوق اإلنســان والحــوار بيــن الثقافــات فهــو يعتبــر خطــوة أخــرى للتغّلــب علــى 
العقبــات التــي تعتــرض رحلتنــا نحــو الســالم والعيــش والتعايــش بســالم. ولضمــان عــدم تكــرار مأســاة اإليزيدّييــن مــن إخــوان وأخــوات، أدعــو أصدقائنــا 
والمنّظمــة اإلســالمّية للتعــاون والجامعــة العربّيــة لتشــكيل األصدقــاء العــرب مــن اإليزيدّييــن وذلــك لتحقيــق الســالم العالمــي والحــوار بيــن الثقافــات 

والوعــي الدولــّي لحقــوق اإلنســان لــدى األقليــات. 

نحــن فــي مركــز الملــك فيصــل البحــوث والدراســات اإلســالمّية فــي الريــاض بالمملكــة العربّيــة الســعودّية، نتضامــن مــع المجتمــع اإليزيــدّي فــي جميــ�ع 
أنحــاء العالــم وخاصــًة فــي منطقــة ســنجار. وندعــو لإلفــراج الفــوري عــن الرجــال اإليزيدّييــن والّنســاء لــدى جماعــة فاحــش ووضــع حــد لذلــك األن. 
الّلــه ســبحانه وتعالــى، أنــزل علــى محّمــد، النبــي محّمــد، صّلــى الّلــه عليــه وســّلم، إّن خلقناكــم ذكــر وأنثــى وشــعوب وقبائــل فتعارفــوا. أنبلكــم فــي 
نظــر الّلــه هــو أكرمكــم.  الّلــه علــم وعالــم. وهنــا أّود أن أرّدد مــا قالــه عمــر بــن خّطــاب، رضــي الّلــه عنــه، الــذي قــال منــذ أربعــة عشــر قــرن، األّمهــات 
تلــد البشــر أحــرارًا، فــال تأخذهــم عبيــدًا. وكمــا قــال أيضــًا، أخــوك فــي اإليمــان هــو أخــوك وســوّيه فــي اإلنســانّية. وهــذا يحــّدد موقفنــا األخالقــي مــن 
قضّيــة األقليــات وحقوقهــم. نحــن أصدقــاء وإخــوة للجميــ�ع كمســلمين لكــن هنــاك إجــراءات تعويضّيــة أو عالجّيــة يمكــن أن نّتخذهــا أو علــى األقــل 
علــى المســتوى الدولــّي، أو علــى مســتوى الحكومــة العراقّيــة، وحكومــة إقليــم كردســتان. أّواًل، االســتقرار الّسياســي المّحلــي والوطنــي. منــذ 
القــرون الوســطى، إســتقّرت الجماعــة اإليزيدّيــة فــي منطقــة العــراق وهــم جزئّيــة ال تتجــّزأ مــن الثقافــة العراقّيــة، واإلجتماعّيــة، والدينّيــة، والّلغوّيــة. 
والتقاليــد اإليزيدّيــة هــي غنّيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. ولفتــرة طويلــة، عانــت المجموعــة اإليزيدّيــة مــن اإلضطهــاد والنبــذ علــى أيــدي 
ــة والحّمــام المســتبّدين مثــل فاحــش. ولتحقيــق ازدهــار الثقافــات وازدهــار هــذه المجتمعــات، ال بــّد مــن المطالبــة فــي تثبيــت  الجماعــات اإلرهابّي
االســتقرار مــن دون إنقطــاع. قبــل أن تبــدأ المجموعــة اإليزيدّيــة فــي الشــفاء وبلســمة جراحهــا، ال بــّد مــن عــودة الحيــاة الــى طبيعتهــا والــى المناطــق 
فــي شــمال غــرب العــراق وذلــك لحمايــة اإليزيدّييــن مــن أّيــة هجمــات. وال عّلــى اإلدارة المّحلّيــة هــي الســبيل الــى إقامــة القانــون والنظــام وتأميــن 
ســالمة الســّكان المّحلّيــن. والحكومــة الوطنّيــة هــي مطلــب لحمايــة جميــ�ع المواطنيــن بصــرف النظــر عــن إنتمائهــم إثنهــم، أو عرقهــم، أو دينهــم، أو 

جنســهم، وال بــّد مــن تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة المّحلّيــة. 

وبعــد العــام ٢٠٠٣، الترتيبــات الّسياســّية فــي العــراق فشــلت وكذلــك الحكومــات المتعاقبــة فــي العــراق فشــلت فــي بنــاء المؤّسســات. كمــا 
فشــلت األســرة الدولّيــة فــي التعامــل بجّديــة مــع المواقــف المســتجّدة مــا أّدى الــى بــروز فاحــش. وهــي باتــت حركــة عابــرة للحــدود ومقّوضــة لألمــن 
واالســتقرار. وبالتالــي تشــّكل تهديــدًا لمفهــوم الدولــة القومّيــة والتعايــش الســلمي بيــن المجتمعــات. ولــو كانــت الدولــة العراقّيــة فــي وضــٍع جّيــد، ال 
كانــت قــد تمّكنــت لحمايــة كل هــذه المجموعــات واألقّليــات. مــن هنــا ال بــّد مــن تعاوننــا إلنشــاء المنــاخ المناســب لمعالجــة األســباب األساســّية وراء 
كل هــذه المآســي فــي العــراق وفــي المنطقــة. أّمــا فــي خطــاب الحكومــة الجديــدة بقيــادة الّســّيد مصطفــى الكاظمــي، فيعطــي بارقــة أمــل. ونحــن 
ــًا،  ــات. هــذا أّواًل. ثاني ــات شــرٍط لعــدم تكــرار اإلبــادة، إبــادة اإليزيدّييــن واألقلّي بحاجــة الــى توفيــر دولــة موّحــدة وطنيــة حاميــة للمجموعــات واألقلّي
إعــادة اإلعمــار. تــّم تدميــر المنــازل وحــرق المعابــد وأماكــن المقّدســة وتــّم تجريــد اإليزيدّييــن مــن كرامتهــم. هنــا أهمّيــة إعــادة بنــاء مــا تدّمــر واألهــم 

هــو إعــادة بنــاء الصمــود المجتمعــي وتلقيــن األجيــال المســتقبلّية درســًا فــي المثابــرة والكرامــة. 

بالرغــم مــن كل الفظائــع المرتكبــة ضــّد اإليزيدّييــن وأســرهم، نهــض اإليزيدّيــون مــن كبوتهــم أقــوى وأكثــر إعتــزازًا. إعــادة البنــاء هــي فعــل، تحــّدي، 
لقــوى الشــيطان التــي تــّود إبادتهــم. 

ثانيًا، ال بّد من إعادة بناء الخدمات العامة مثل المستشفيات المحلّية والمؤسسات تنموّية وتربوّية وإمدادات الكهرباء والمياه.

ثالثــًا، الذاكــرة. بــدأت كالمــي، حــدث األمــر مجــّددًا، أو تكــّرر األمــر مجــّددًا، منــذ بضعــة قعــود، شــهدت اإلنســانّية علــى أســوء الفظائــع واإلبــادات 
ووعدنــا أنفســنا بعــدم الســماح بذلــك فــي أن يتكــّرر. لكــن هــذا تكــّرر مجــّددًا وســيتكّرر، حــدث باألربانّييــن وفــي سربرنيتســا فــي البوســنة وفــي 
ميانمــار، ناهيــك علــى مــا حصــل فــي الحــرب العالمّيــة ورونــدا. اإلبــادة، ليســت فقــط حضــرات الّســّيدات والّســادة إبــادة للبشــر، هــي تجريــد البشــر 
مــن حقوقهــم وهوّيتهــم وتاريخي�هــم وأرضهــم كمــا يحــدث فــي فلســطين علــى أيــدي إســرائيل. نعــم، الذاكــرة هــي أفضــل تريــاق للنســيان، ولــي مــن 

ــون ال يريــدون أن ُتطمــس ذكريــات أغســطس ٢٠١٤ وأن تطمــس الحقــاق والبيانــات حــول الفظائــع. يحــاول محــو ذكرياتنــا. واإليزيدّي

رابعــًا، اإلجــراءات الوقائّيــة، أو إجــراءات المنــع، يجــب أن نخــرج بمثــل هــذه اإلجــراءات التــي تمنــع باإلنجــراف نحــو اإلرهــاب والعنــف. قرأنــا فــي 
دراســات أكاديمّيــة بــأّن اإلرهابّييــن هــم أفــراد بــدون حضــارة مكبوتيــن ويفّرغــون عضبهــم وحنقهــم علــى النســاء، ولدي�هــم ماضــي مــن الجرائــم وهــم 
لدي�هــم عقيــدة. مــن هنــا نحــن بحاجــة الــى التصــّدي الــى كل هــذه القضايــا علــى المســتوى المّحّلــي والمســتوى الدولــّي وأن نطفــئ كل نيــران 
اإلرهــاب قبــل أن تمتــد لتجتاحنــا جميعنــا. وأّود التذكيــر أن ربــط فاحــش فــي اإلســالم هــو خطــئ كبيــر. صحيــح أّن فاحــش يّدعــي العمــل باســم 
ــارًا مــن جميــ�ع أنحــاء العالــم ليقومــوا بأعمالهــم  ــّراء منــه. هــم يســتهدفون المســلمين أكثــر مــن غيرهــم. وقــد جمعــوا كّف ــه اإلســالم ب اإلســالم لكّن
الوســخة والقــذرة. فاحــش عــدو الجميــ�ع وليــس لإليزيدّييــن فقــط وكّلــي أمــل أنــه مــن خــالل تأريــج لقضّيــة اإليزيدّييــن ال يجــب أن نقــع فــي فــخ وصــم 
اإلســالم والمســلمين. ناديــا مــراد وآخــرون جلبــوا الــى بــر األمــان مــن قبــل أســرة مســلمة. الجغرافيــة والتاريــخ يفرضــان التعايــش الســلمي. المســلمون 

والعــرب يقفــون الــى جانــب قضّيتكــم العادلــة. 

حضــرات الّســّيدات والّســادة، الســعودّية كانــت وال تــزال فــي طليعــة محاربــة اإلرهــاب وهــي ال تــزال تعمــل مــع حلفائهــا للقضــاء علــى هــذه األّفــة 
مــن العدمّييــن الذيــن يشــعرون بــأّن لهــم الحــق فــي إنــزال العنــف علــى اآلخريــن باســم أهــداف كاذبــة ومدّمــرة. الســعودّية كانــت األولــى فــي الدعــوة 

الــى تشــكيل تحالــف دولــي هــزم فاحــش. وفــي وضــع التحالــف هــذا، إنطلــق فــي العــام ٢٠١٤ مــن مدينــة جــّدة فــي الســعودّية. 

رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والّدراسات اإلسالمّية

صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل

صاحــب الّســمّو الملكــي األميــر تركــي الفيصــل مستشــار فــي الّديــوان الملكــي الّســعودي. شــغل منصــب 
ــن ســفيًرا إلــى المملكــة المّتحــدة وجمهوريــة إيرلنــدا، فســفيًرا  مديــر عــام المديرّيــة العاّمــة للمخابــرات، ثــّم ُعيِّ
إلــى الواليــات المّتحــدة. يشــارك ســمّوه فــي عــدد مــن الّنشــاطات الّثقافّيــة واإلجتماعّيــة، فهــو أحــد 
مؤّسســي مؤّسســة الملــك فيصــل، ورئيــس مركــز الملــك فيصــل للبحــوث وللّدراســات اإلســالمّية فــي 

ــاض. الّري



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٥٦٥٧

فــي الختــام، حضــرات الّســّيدات والّســادة، اإلرهــاب ظاهــرة قديمــة وســوف تتكــّرر لســوء الحــظ مــن وقــٍت الــى آخــر. مــع ذلــك، ال بــّد مــن مواجهــة 
تحــّدي هــؤالء اإلرهابّييــن. فهــذه المجموعــات اإلرهابّيــة ال تعــّرف أنفســها فلنطلــق علي�هــا اســم داعــش، فاحــش، النصــرة هــي الفجــرة، القائــدة هــي 

البائــدة. كيــف نملــئ حياتنــا بالقيــم اإلنســانّية العليــا: إحتــرام الحيــاة البشــرّية، العــدل، المســاواة، حقــوق اإلنســان.

ومــن هنــا، نحــن مدعــّوون الــى العمــل وفقــًا لهــذه المبــادئ ولــن يكــون هنــاك فــراغ يســتفيد منــه اإلرهابّيــون إلرتــكاب جرائــم وفظائــع ضــد األبريــاء. 
اإلبــادة الجماعّيــة اإليزيدّيــة ال يجــب أن تتكــّرر فــي أي مــكان وفــي أّي وقــت وزمــان، وشــكرًا لكــم. 

]نهاية الكلمة[ 

يســّرني، بالفعــل، أن أتواصــل معكــم وأشــارك معكــم فــي هــذه الذكــرى األليمــة بالفعــل، أنــا أتذّكــر نفســي منــذ ســنتين عندمــا كنــت فــي العــراق، 
وعندمــا إلتقيــت بناجيــن اإليزيدّييــن ولقــد إســتمعت الــى قصــص فظيعــة عــن أطفــال ســلبوا مــن أيــادي أهالي�هــم، عــن قصــص فظيعــة بالفعــل. 
وبمــا أأّننــي ناشــٌط عمــل بالفعــل علــى حقــوق اإلنســان لســنوات طويلــة، بالفعــل، ال يســّعني إاّل أن أتوّقــف عنــد معانــاة اإليزيدّييــن ويجــب علّيــا أن 
أقــول إن هــذه المعانــاة فظيعــة. وبالفعــل، نحــن بحاجــة الــى حشــد الدعــم. أوّد أيضــًا أن أتوّجــه بالشــكر الــى كل اإليزيدّييــن فــي العالــم ألّنهــم وقفــوا، 
ألّنهــم تضامنــوا، ألّنهــم أثبتــوا وأظهــروا عــن تســامح وإحتــرام. ناديــا مــراد تحّدثــت عــن الحرّيــة الدينيــة وحتــى الرئيــس ترامــب قــد تحــّدث عــن القضايــا 
ــة اليــوم  ــة المحافظــة علــى األقليــات الدينّيــة. وهــذا إّنمــا أمــٌر ُمِلــح فــي العالــم اليــوم. وهــذه بســبة حركــة عالمّي ــة الدينيــة، وأهمّي المتعّلقــة بالحرّي
علــى مســتوى المجتمــع الدولــّي والعديــد مــن هــذه الحــركات تدعــو الــى المزيــد مــن اإلحتــرام اللحرّيــات الدينّيــة. ومــا نــراه اليــوم بالفعــل حركــة عالمّيــة 
لحمايــة الجميــ�ع، بغــض النظــر عــن مــكان اإلقامــة، عــن الشــخص، عــن الخلفّيــة، عــن الديانــة، عــن العرق.نحــن نــرى أأّنــه إحتــرام هــذه األقلّيــات يعنــي 
خــالص العالــم. ولســوء الحــظ نحــن نــرى مــا حــدث فــي ســنجار، يتكــرر خــالل الســنوات الماضيــة. ولكــن هنــاك حركــة عالمّيــة تقــول أأّنــه يجــب إحتــرام 
األقلّيــات والحرّيــات الدينّيــة ويجــب إحتــرام هــذه الحرّيــات فــي كلِّ مــكاٍن وزمــان. إن كّنــا نتحــّدث عــن اإليزيدّييــن أو أقلّيــات أخــرى. يجــب علينــا أن نقــف 
وأن ندافــع عــن الحرّيــات الدينّيــة باســم الكرامــة وباســم اإلحتــرام. هــذه الكرامــة، كرامــة النفــس، يحــّق لألشــخاص أن يختــاروا، أن يعيشــوا، وأن يكونــوا 
بعيديــن عــن أي شــكٍل مــن أشــكال اإلضطهــاد والطبــع يعــود الــى الحكومــات بالقيــام فــي مهّمــة الحمايــة. حكومــة الواليــات المّتحــدة قامــت ببلــورة 
خّطــة جســورة لضمــان حمايــة األقلّيــات فــي ســنجار وبخاصــٍة اإليزيدّييــن والمســيحّيين بقيمــة ٣٠٠ مليــون دوالر. مشــروع إلعــادة إعمــار ســنجار وإعــادة 

إعمــار طبعــًا مواقــع دينّيــة ودور العبــادة التــي تــّم تدميرهــا بشــكٍل عمــدي. 

ونحــن نحتــاج كمجتمــع دولــي وكواليــات مّتحــدة أن نســاهم فــي إعــادة اإلعمــار وأن نفهــم أهمّيــة إحقــاق الحــق. ولكــن هنــاك آالف األشــخاص الذيــن 
فقــدوا حّتــى الســاعة ويجــب بالتالــي أن ندافــع عنهــم وأن نعمــل علــى إيجادهــم والكشــف عــن مصيرهــم. كمــا ويجــب أيضــًا مالحقــة هــؤالء النــاس 
أمــام العدالــة، هــذا مــن األمثلــة التــي يجــب التعاطــي معهــا لوضــِع حــدٍّ لإلبــادة الجماعّيــة ضــّد اإليزيدّييــن والمســيحّيين فــي العــراق. فــي الذكــرى 
الســنوّية السادســة، كّلــي أمــل أأّنــه لّمــا نبلــغ الذكــرى الســنوّية الســابعة، ســيكون قــد أفــرج عــن المخفّييــن والمخطوفيــن وقــد عــادوا الــى ديارهــم. 
وســيكون المجرمــون قــد إقتيــدوا أمــام العدالــة وقــد ُحوكمــوا. هــذه هــي األمــور التــي يجــب أن نلتــزم بهــا فــي هــذه الذكــرى الســنوية السادســة 
وقبــل بلــوغ الذكــرى الســابعة. ونأمــل أن يعــود اإليزيدّيــون الــى ديارهــم ومجتمعاتهــم المّحلّيــة وأن يعاونــوا حياتهــم الطبيعيــة وممارســة شــعائرهم 

الدينّيــة. 

وال بــّد مــن أن نذكــر الكثيــر مــن اإليزيدّييــن الذيــن اســتقّروا فــي الواليــات المّتحــدة فــي كانســاس ونبراســكا، وهــم يتابعــون هــذه الفاعلّيــة االفتراضيــة. 
قّصتهــم لــن تنســى ومأســاتهم ال تــزال راســخة فــي األذهــان ويجــب أن نعمــل علــى خواتيــم هــذه المأســاة. شــكرًا للدعــوة الكريمــة، بارككــم الّلــه، 

نصّلــي مــن أجــل العدالــة والحرّيــة وإلحقــاق العدالــة لإليزيدّييــن. شــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

سعادة الّسفير ساميول براونباك
 سفير الواليات المّتحدة األميركّية للحّرّية الّدينّية الّدولّية

ــة، شــغل ســابًقا منصــب حاكــم  ــة الّدولّي ــة الّدينّي ــاك هــو ســفير أميركــي للحّرّي ســعادة الّســفير ســام براونب
كانســاس وســيناتور وعضــو فــي مجلــس الّنــّواب. نشــط كعضــو فــي مجلــس الّشــيوخ فــي موضــوع الحّرّيــة 
ــاٍم  ــام ١998. عمــل كمح ــذي صــدر ع ــة اّل ــة الّدولّي ــة الّدينّي ــون الحّرّي ــا قان ــدان متعــّددة، ورع ــة فــي بل الّدينّي

ــف مشــارك لكتابيــن. ــة كانســاس ومؤّل خــاّص فــي كانســاس ومحاضــر فــي جامعــة والي

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٥٨٥٩

شــكرًا للدعــوة الكريمــة للمشــاركة فــي هــذه الفعالّيــة. أنــا متأأّثــرة للحديــث أمــام هــذه النخبــة الموّقــرة مــن المتحّدثيــن والمشــاركين. وبعــد الّســّيدة 
ديانــا وبعــد الّســّيدة ليــن. 

شــكرًا. اإلعتــراف باإلبــادة والتصــّدي لإلبــادة جــزآن أساســّيان لبلســمة جــراح اإليزيدّييــن بعــد المأســاة. وبعــد مــا قالــه ســعادة الّســفير، أوّد أن أعّبــر 
عــن شــرفي بتمثيــل دولتــي فــي جمهورّيــة العــراق. نحــن ملتزمــون بمســاعدة العــراق فــي الصعــاب ونتمّنــى للعــراق مســتقبل مشــرق. 

نعمــل علــى أكثــر مــن برنامــج لمســاعدة العــراق. وبعــد ســّتة أعــوام مــن هــذه المأســاة، حاولنــا إحــداث تغييــر مــن خــالل توفيــر المســاعدة المنقــذة 
للحيــاة لــكل مــن هــرب مــن جبــل ســنجار أمــام تقــّدم داعــش. إنــزال جــوي للمســاعدات اإلنســانّية التــي واجهــت الكثيــر مــن التعقيــدات وكانــت أكبــر 
مســاعدات إنســانّية نوّفرهــا منــذ العــام ١999. وبالنســبة الــى المســتقبل، تلتــزم أســتراليا بمســاعدة اإليزيدّييــن فــي االســتقرار فــي أســتراليا. لدينــا 
برامــج إلعــادة توطيــن اإليزيدّييــن، ويخضــع هــذا البرنامــج للمراجعــة لالســتجابة للحــاالت اإلنســانّية والتغّيــرات الحاصلــة. وإلــى جانــب ذلــك، نرّكــز فــي 
ــا فــي  ــا توطيــن اإليزيدّييــن مــن العــراق وتركي ــات الّلواتــي فــررن مــن األســر ومــن العــام ٢٠١٥ حتــى العــام ٢٠١9، أعدن ــا علــى النســاء اإليزيدّي برامجن

أســتراليا. 

ــر  ــة وإعــادة توطينهــا فــي أســتراليا. فضــاًل عــن ذلــك، نوّف ــّم شــمل األســر اإليزيدّي ــر وأحــدث تقّدمــًا مــن جهــة لل ــا أكث العــام الفائــت، تطــّور برنامجن
خدمــات إعــادة التوطيــن، والتدريــب علــى الّلغــة اإلنجليزّيــة، الدعــم المالــي، دعــم النفســي اإلجتماعــي، والتعليــم، والتدريــب، ناهيــك عــن الخدمــات 
ــة فــي أســتراليا بــدأت تنــدرج فــي أماكــن تواجدهــا فــي القــرى والمــدن فــي أســتراليا. فهــي، مــن خــالل أفرادهــا، تتــدّرب  األخــرى. األســرة اإليزيدّي
وتلتحــق فــي مؤّسســات التعليــم وتفتــح أعمــااًل تجارّيــة. وهنــا أوّد التوّقــف عنــد مثــال عــن أســرة إيزيدّيــة أعيــد توطينهــا فــي أســتراليا، هــي إندمجــت 
فــي المجتمــع األســترالي وتســاعد بدورهــا األســر األخــرى. نعــم، االســتجابة لإلبــادة ال تكــون فقــط محصــورة بإعــادة توطيــن اإليزيدّييــن، بــل هــي 
مكّملــة لجهودنــا األخــرى مــن خــالل برامــج تثبيــت االســتقرار فــي ســنجار. الــى ذلــك، لدينــا برامــج لبنــاء الســالم لدعــم اإليزيدّييــن فــي ســنجار. وننفــذ 
ــر التدريــب المهنــي  ــر ٢٠١9، فتحنــا مركــزًا فــي ســنجار يوّف ذلــك مــن خــالل Save the Children والمجلــس األعلــى للنازحيــن والاّلجئيــن. وفــي فبراي

والتقنــي. 

ونوّفــر المســاعدة والمشــورة القانونّيــة للمجتمــع اإليزيــدّي ليتمّكــن اإليزيدّيــون مــن اســتصدار وثائــق، هوّيــة، قانونّيــة صكــوك قانونّيــة لممتلكاتهــم 
ومهاراتهــم. كمــا نعمــل علــى إمــدادات الصــرف الّصحــي، وفــي قطــاع الرعايــة الّصحّيــة فــي ســنجار. ونقــوم بإنشــاء جنــاح للــوالدة، لــذا هنــاك الكثيــر 
مــن الخطــوات اإليجابّيــة التــي نــّود أن نقــوم بهــا لتســهيل العــودة الــى المنــازل ولكــن جائحــة كورونــا أّدت الــى تقّطــع اإلمــدادات وأرخــت ظاللهــا، 
ليســت فقــط علــى العــراق وســنجار، بــل علــى األســرة العالمّيــة بذّمتهــا. نحــن نحــاول حاليــًا توفيــر الخدمــات اإلنســانّية الهادفــة ناهيــك عــن المســاعدة 
والمشــورة القانونّيــة ونحــاول إطــالق مشــاري�ع لتثبيــت االســتقرار فــي شــمال العــراق. ســمعت مــا قيــل األمــس فــي جلســتين حواريتيــن عــن إعــادة 
تأهيــل الخدمــات والشــبكة التحتّيــة وتوفيــر األمــن واســتحداث فــرص العمــل والتعويــض علــى الضحايــا والناجيــن وإحقــاق العدالــة والمالحقــة الجنائّيــة 
للمرتكبيــن. نعــم، نحــن نــدرك تمامــًا عمــل يــزدا وأهمّيتــه وندعــم يــزدا وســتكون يــزدا شــريكًا منّفــذًا مــع منّظمــة الهجــرة الدولّيــة وهــذا مــا ســيحّقق 
ويضمــن العــودة اآلمنــة والكريمــة لألكثــر هشاشــًة فــي المجتمــع اإليزيــدّي. وكمــا ذكــر فــي أكثــر مــن مناســبة اليــوم، أوّد أن أكــرر اآلتــي، ال بــّد مــن أن 
نعتــرف أأّننــا كأســتراليا، دولــًة وشــعبًا، نقــف الــى جانــب الحكومــة العراقّيــة والــى جانــب الشــعب اإليزيــدّي. ونحــن نحــاول تخفيــف مــن مأســاة اأُلســر 
مــن خــالل العمــل علــى مشــاري�ع إحقــاق العدالــة ولــذا نرّكــز علــى المالحقــة الجنائيــة للمرتكبيــن، لمرتكبــي جرائــم الحــرب، جرائــم ضــد اإلنســانّية، جرائــم 

ــة  ــر الدعــم للّســّيد كريــم خــان وUNITAD مــن خــالل تقديــم الدعــم الفّنــي فــي جمــع وحفــظ األدّل ــة فــي العــراق وســوريا. كمــا نوّف اإلبــادة الجماعّي
وإجــراء التحقيقــات الجنائّيــة. وذلــك إلحقــاق العدالــة واقتيــاد المرتكبيــن أمــام القضــاء. 

فــي الختــام القــول، ال يمكننــا أن ننكــر أّن العمــل الكثيــر ينتظرنــا لمســاعدة اإليزيدّييــن للعيــش بكرامــة وبأمــان. ســمعنا البارحــة عــن التحدّيــات والعقبات 
والتعقيــدات واليــوم ســنتحّدث كوكبــة أخــرى مــن التحّديــات الماثلــة أمامنــا. لكــن ال يمكننــا إاّل أن نحّيـــي صمــود اإليزيدّييــن وتضامــن اإليزيدّييــن وفــي 
نهايــة المطــاف. نحــن منــذ ســّتة أعــوام، إنخرطنــا فــي هــذه العملّيــة. ختامــًا أرجــو الشــكر لكــم جميعــًا، وأشــعر بالتأأّثــر أمــام كّل الرســائل التــي ســمعتها، 

أمــس واليــوم. الطريــق طويلــة ولكــن ســنواصل العمــل للوصــول الــى خواتيــم ســعيدة، وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

 سعادة الّسفيرة جوان لونديس
سفيرة أستراليا إلى جمهورّية العراق

ــًرا منصــب رئاســة  ــى العــراق. شــغلت مؤّخ ســعادة الّســفيرة جــوان لونديــس هــي الّســفيرة األســترالّية إل
اإلقتصادّييــن والّتجــارة واإلســتثمار فــي مكتــب الّتحليــل اإلقتصــادي، وكانــت مديــرة كّل مــن فرَعــي مجموعــة 
العشــرين ومنتــدى الّتعــاون اإلقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ. عملــت أيًضــا كنائبــة رئيــس البعثــة 

األســترالّية الــى كابــول والّســكرتيرة األولــى فــي الّســفارة األســترالّية فــي طوكيــو.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٠٦١

رائــع بالفعــل أن نــرى بشــكٍل افتراضــي حّتــى ولــو كّنــا بعيــدًا عــن بعضنــا البعــض. ونحــن نقــوم بمناقشــة أهمّيــة وجهــات النظــر وأهمّيــة شــبكة الناجيــن 
اإليزيدّييــن التــي نشــأت مــن رحــم األوجــاع. وبالفعــل ال يســعني ســوى أن أثّمــن هدّيــة الشــعب اإليزيــدّي وكيــف يمكــن للمجتمــع اإليزيــدّي أن يزدهــر 
ــاه العالــم أجمــع. ونقطــة مهّمــة، هنــاك عــدد  ــة بانتب ــة اإليزيدّي ــكا وهــو يحتفــل فــي التقاليــد القديمــة جــّدًا. وبالفعــل لقــد حظيــت القضّي فــي أمري
مــن اإليزيدّييــن الذيــن وقعــوا ضحايــا الصدمــة طبعــًا، صدمــة بســبب هــذه اإلبــادة ولكــن نــرى صمــود الشــعب اإليزيــدّي والقــدرة، ليــس فقــط علــى 
الهــروب، والتجّمــع، والهــروب، والمغــادرة، لكــن األمــن هــو إعــادة اإلعمــار. بالنســبة إلــّي، إّنهــا قّصــة مدهشــة بالفعــل، وهــي تظهــر بالفعــل القيــم 
األخالقّيــة فــي أمريــكا. نحــن نؤمــن بالفــرص والكرامــة اإلنســانّية. عندمــا حدثــت اإلبــادة، وأنــا أذكرهــا بشــكٍل واضــح، مجموعــة مــن الشــباب، كّلهــم مــن 
المترجميــن فــي الســلك العســكري، أتــوا إلــّي بدمــوع وبغضــب، وقالــوا لــي كعضــو فــي الكونغــرس، الرجــاء قــم بــأي شــيء، فأختــي وقعــت فــي الفــخ 
وعائلتــي محاصــرة وأهلــي محاصــرون عالقــون. بالطبــع، لقــد عملــُت علــى مشــروع قانــون للهجــرة الخاصــة ولقــد عملــت بشــكٍل فاعــل مــع اإليزيدّييــن 
فــي دائــرة نبراســكا وهــي الدائــرة التــي إنُتِخبــت عنهــا. ولكــن عندمــا ظهــروا هــؤالء الشــباب وأتــوا إلــّي، لقــد ناقشــنا هــذه القضّيــة فــي الكونغــرس 
مــع إدارة رئيــس أوبامــا الســابقة، وحاولنــا بالفعــل أن ننقــذ مــا يمكننــا إنقــاذه مــن أجــل المحافظــة علــى األقلّيــات الدينّيــة. وبعــد ســنوات، لقــد قمــت 
بزيــارة العــراق، وحاولنــا مراجعــة سياســاتنا مــن جهــة المســاعدات اإلقتصادّيــة والحظنــا أّن هــذه األخيــرة مهّمــة لكّنهــا رهــن لألمــن. وآالف اإليزيدّييــن 
ال يزالــوا قابعيــن فــي مخّيمــات النازحيــن والمشــّردين داخليــًا. وتنامــى الطلــب علــى الهجــرة. واألهــم مــن ذلــك، اإلجــراءات األمنّيــة فــي شــمال العــراق 

كانــت مطروحــة علــى بســاط البحــث. 

ــة مــع  ــة إلعــادة إدماجهــا فــي القــوى العســكرّية النظامّي ــة للتطــّرق لمســاعدة األقليــات الدينّي ــة مــع الحكومــة العراقّي لــذا أطلقــت إجتماعــات ثنائّي
إعطائهــا وضــع خــاص بالنظــر الــى تنامــي طلبهــا علــى المغــادرة والهجــرة. لكــن هنــاك آخــرون يريــدون البقــاء والمشــاركة فــي إعــادة البنــاء. وقمنــا 
بمفاوضــات مــع حكومــة إقليــم كردســتان وعليــه ال بــّد وأن نــدرك أمــورًا ثالثــة. أّواًل، أنــا صديــق لإليزيدّييــن وأنــا فخــور بــأن أمّثلكــم فــي الكونغــرس 
األمريكــي وأنــا فخــور باإليزيدّييــن الموجوديــن فــي نبراســكا. ثانيــًا، المطلــوب أكثــر أمــام صدمــة الحــرب. ثالثــًا، منّظمتكــم وجهودكــم أساســّية للبقــاء 
الواعــي واإلدراك بمــا هــو مطلــوب مــن جهــود، ليــس فقــط لمســاعدة اإليزيدّييــن الذيــن هاجــروا الــى الواليــات المّتحــدة، بــل الذيــن بقــوا فــي ســنجار 
ومســاعدتهم فــي إعــادة البنــاء. وال بــّد مــن العمــل علــى الحكومــة الوطنّيــة والقــوى العســكرّية وعملّيــة الشــفاء. وإذا وصلتــم فــي المناصــرة وكســب 
التأييــد لقضّيتكــم، ســتبقى قضّيتكــم علــى أجنــدة السياســة الخارجيــة األمريكّيــة. وهكــذا ســنتمّكن مــن التصــّدي للصدمــة التــي ألّمــت بكــم. الــى ذلــك، 
خــالل إحــدى زياراتــي فــي شــمال العــراق، التقيــت بأحــد األشــخاص قــال لــي يمكــن أن تبنــي الحجــر، لكــن األهــم إعــادة بنــاء البشــر. والصدمــة التــي 
أصابــت أهــل ســنجار والســّيما النســاء الّلواتــي وقعــّن فــي األســر لدي�هــّن قّصــة يجــب أن يســمعها العالــم. فالصدمــة والمأســاة ال تــزال قائمــة ونحــن 
بحاحــة علــى المســتوى الدولــّي الــى زيــادة الوعــي بشــأن مــا حصــل، ليــس فقــط اإلكتفــاء بتوفيــر الدعــم، بــل وأيضــًا قيــام حكومــة وطنّيــة فــي ســنجار 

وقــوى مســّلحة. وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

السيد جيف فورتنبيري
 عضو في الكونغرس األميركي

ــرة نبراســكا األولــى، كمــا هــو عضــو فــي  الّســّيد جيــف فورتنبــري هــو عضــو الكونغــرس األميركــي عــن دائ
لجنــة اإلعتمــادات فــي مجلــس الّنــواب اّلتــي تراقــب نفقــات حكومــة الواليــات المّتحــدة. هــو عضــو تصنيــف 
فــي الّلجنــة الفرعّيــة للّزراعــة فــي مجلــس الّنــواب، وعضــو الّلجنــة الفرعّيــة للعملّيــات الخارجّيــة والّداخلّيــة. هو 
أيًضــا رئيــس مشــارك لمجموعــة الكونغــرس لألمــن الّنــووي، والّرئيــس المشــارك لكتلــة المحافظــة الّدولّيــة، 

والّرئيــس المشــارك لمجموعــة الكونغــرس للّدراســات األوروّبّيــة.

 الجلسة الّثالثة:
دعم الّناجيات والّناجين من عنف 

داعش من خالل آليات قضائّية 
وغير قضائّية تتمحور حول الّنجاة ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٢٦٣

طــاب مســاءكم جميعــًا، كمــا قــال الّســّيد حيــدر أنــا مديــرة تنفيذّيــة لمركــز العدالــة والمســاءلة. ونحــن نعمــل مــع فريــٍق لتحليــل وجمــع البراهيــن فيمــا 
يتعّلــق بالجرائــم ضــد اإلنســانّية وبالفعــل يشــّرفني أن أكــون ميّســرة لهــذه الجلســة اليــوم، وأشــكر يــزدا للشــراكة وللدعــوى. بعجالــة، بعــض الكلمــات، 
ــة تتمحــور حــول النجــاة. وبالتالــي، ال  ــة وغيــر قضائّي ــات قضائّي عنــوان هــذه الجلســة هــو دعــم الناجيــن والناجيــات مــن عنــف داعــش مــن خــالل آلّي
يســعنا ســوى أن نثّمــن أهمّيــة العدالــة والمســاءلة فــي فهــم هــذا العنــوان وفــي فهــم أيضــًا الناجيــن والناجيــات واحتياجاتهــم، وهنــا نتحــّدث بالطبــع 
عــن العــالج، واإلصــالح والتعويــض، ويعتبــر اإلصــالح والتعويــض فــي قلــب عملّيــة النجــاة وفــي قلــب عملّيــة احقــاق العدالــة. ونتحــّدث بالفعــل عــن 
أهمّيــة الوصــول الــى المعلومــات. وهــذا مــا يضــم تالحــم المجتمــع والتئامــه حــول قضّيــة موّحــدة. وهــذا مــا يمّثــل أيضــًا قــّوة التحــّرك والتغييــر علــى 
مســتوى المجتمــع لمنــع تكــرار االنتهــاكات فــي المســتقبل. اليــوم، المتحّدثيــن فــي هــذه الجلســة ســيحّدثوننا مــن وجهــة نظرهــم عــن أهميــة العدالــة 

والمســاءلة.

ــة مــن أســر داعــش عمرهــا ٢٥ ســنة. هــي ناشــطة فــي حقــوق اإلنســان  ــة إيزيدّي ــّيدة نســرين حســن رشــو، هــي ناجي ــى هــي الّس ــة األول المتحّدث
ــون.  ــزم دراســة القان ــة وتعت ــادة الجماعّي ــة النشــأة. فقــدت نســرين معظــم أفــراد عائلتهــا خــالل اإلب ــن الحديث ــن اإليزيدّيي ومؤّسســي شــبكة الناجي

نســرين الكلمــة لــك.

]نهاية مقّدمة الجلسة[ 

شكرا جزياًل إلتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الفعالية االلكترونية لتخليد الذكرى السادسة لالبادة اإليزيدّية.

لقــد مــرت ســّتة ســنوات علــى هــذه الذكــرى األليمــة، ولكــن اإلبــادة ال زالــت مســتمرة. فالمجتمــع اإليزيــدّي اليــزال يعيــش فــي حالــة يــٔاس وفقــدان 
ٔامــل بالنظــام والدولــة والمجتمــع المجــاور، لكونهــم يعيشــون خــارج ارضهــم فــي خيــام ممزقــة يقتلهــم بــرد الشــتاء وحــرارة الصيــف، وليــس هنــاك 
ــة مــن  ــزال القــرى شــبه مدمــرة خالي ــا للصراعــات الّسياســّية والعســكرّية وال ت ــة لتســهيل العــودة لديارهــم المدمــرة. وتخضــع مناطقن خطــة للدول

ٔابســط وســأيل الحيــاة الكريمــة.

لقــد كانــت نتيجــة هــذه اإلبــادة قاتلــة لمجتمــع صغيــر ومســالم مثــل اإليزيدّييــن، فٔاكثــر مــن ١٠,٠٠٠ مــن الضحايــا منــذ اليــوم األول مــا بيــن قتــل 
وســبي واختطــاف، وتهجيــر أكثــر مــن ٣٠٠,٠٠٠ مــن المدنييــن ونتــج مــن القتــل الوحشــي علــى ٔايــدي داعــش والمتطرفيــن المجاوريــن. ومنــذ ٔاربعــة 
ســنوات هنــاك غيــاب وٕازدواجّيــة فــي اإلدارة وغيــاب قــرار الدولــة والســلطة فــي ســنجار، اذ اصبحــت مناطقنــا بيــد المجاميــ�ع المســلحة المختلفــة 
منهــا االجنبيــة وكأنهــم يتصارعــون علــى جثــث نســائنا واطفالنــا ورجالنــا ومعاناتنــا وأرضنــا وشــعبنا. وكأن جرائــم داعــش لــم تكفــي، فجــاء مــن يريــد ٔان 
يكمــل الجريمــة بإهمــال حقوقنــا وتهميــش وجودنــا وتهجيرنــا والتالعــب بجروحنــا. وحينمــا نخاطــب الجهــات المتعــددة ال نجــد أذانــًا صاغيــة لمعاناتنــا 

ومأســاتنا.

الحقيقــة المؤلمــة ٔاّی�هــا الّســادة، ٔان ســّتة ســنوات مــرت علينــا ونحــن نعيــش كل يــوم فــي إبــادة جديــدة. فقرابــة ٢9٠٠ مــن النســاء واألطفــال 
المختطفيــن ال يزالــون مجهولــي المصيــر، بينمــا المجتمــع يعيــش بأكملــه فــي حالــة فقــر وصدمــة وفقــدان األمــل. إن الســلطة الّسياســّية فــي العــراق 
لــم تجــد الــى اآلن برنامجــًا حقيقيــًا واحــدًا لمســاعدة الضحايــا. فليســت هنــاك حملــة جّديــة للبحــث ولمعرفــة مصيــر المخطوفيــن والمخطوفــات 
داخــل وخــارج العــراق، وليســت هنــاك خّطــة وطنيــة للعدالــة االنتقالّيــة مــن أجــل ترســيخ الســالم وتعويــض المتضّرريــن وتحقيــق العدالــة ومحاســبة 

ــة. ــادة اإليزيدّي المقّصريــن والمســؤولين عــن اإلب

ســّتة ســنوات مضــت ولــم تبــادر الحكومــة بتشــكيل مجلــس ٔاو لجنــة للحــوار مع ٔابنــاء اإليزيدّييــن المشــّردين لمعرفــة احتياجاتهم ومعاناتهم ولمناقشــة 
تســهيل عودتهــم الــى قراهــم وتحقيــق المصالحــة والســالم، وال ٔاحــد ي�هتــم بهــم وال بقضيتهــم، حتــى ٔاصبــح الجميــ�ع ال يشــعر بالمواطنــة، بــل نحــن 
ــا اليــوم أو بعــد غــد. حتــى ٔان المشــروع  صرنــا نشــعر أأّننــا مجــّرد مواطنيــن مــن الدرجــة الثالثــة ٔاو أقــل. ال نعــرف مــاذا ســيحصل لنــا وال نعلــم مصيرن
الوحيــد لقانــون الناجيــات الــذي اقترحــه الّســّيد رئيــس الجمهوريــة مشــكوًرا للبرلمــان العراقــي والــذي كان مبــادرة صغيــرة مــن ٔاجــل تثبيــت حقــوق 

الضحايــا ولــو بشــكل بســيط ورمــزي تــم تســويفه وإهمالــه ولــم يتــم تشــريعه بحجــج واهيــة وال نعــرف مصيــر هــذا القانــون لحــد اآلن.

ٔاي�هــا الّســادة األفاضــل، ٕاننــي كناجيــة إيزيدّيــة تعرضــت ٕالــى ٔابشــع ٔانــواع التعذيــب النفســي والجســدي وأقســى درجــات االضطهــاد والتنكيــل والظلــم 
التــي ال يمكــن ٔان يتخيلهــا العقــل البشــري ويقبلهــا الضميــر اإلنســاني. اليــوم ٔاريــد ٔان ٔاواجهكــم باســم اإلنســانّية، والحرّيــة، والحيــاة، ؤاذّكركــم باســمي 

وباســم كافــة الضحايــا وعمــوم األيزيدّييــن للعمــل بتحقيــق مطالبنــا المشــروعة مــن ٔاجــل تحقيــق العدالــة وإرجــاع حقوقنــا وكرامتنــا وحريتنــا كبشــر.

ــا للعدالــة االنتقالّيــة يتضمــن بشــكل صريــح وواضــح االعتــراف القانونــي باالبــادة اإليزيدّيــة  حيــث ٔاطالــب بضــرورة تبّنــى الدولــة العراقيــة مشــروعًا وطنيًّ
وبقيــة مكونــات الشــعب العراقــي وإنصــاف الضحايــا. تحقيــق العدالــة مــن خــالل مالحقــة ومحاســبة عناصــر داعــش والمواليــن لهــم مــن العراقييــن 

 الّسّيدة كارمن تشيونج
)CJA( المديرة الّتنفيذّية لمركز العدالة والمساءلة 

الّســّيدة كارمــن تشــيونغ هــي المديــرة الّتنفيذّيــة لمركــز العدالــة والمســاءلة، وهــي منّظمــة قانونّيــة ُتعنــى 
بحقــوق اإلنســان، فتعمــل مــع الجماعــات لتحقيــق الحقيقــة والعدالــة المتعّلقَتين باإلبــادة الجماعّيــة وبجرائم 
ــرة  ــة اأُلخــرى مــن خــالل اســتراتيجّيات مبتك ــم الّدولّي ــب وبالجرائ ــم ضــّد اإلنســانّية وبالّتعذي الحــرب وبالجرائ
ــة المتعّلقــة باألمــن  ــا المصلحــة العاّم ــة. عملــت كارمــن كمستشــارة فــي قضاي ــة اإلنتقالّي للّتقاضــي وللعدال

وبحقــوق اإلنســان، وشــاركت خبرتهــا مــع الهيئــات الحكومّيــة حــول األمــن واإلرهــاب وحقــوق اإلنســان.

 الّسّيدة نسرين حسن رشو
 ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

ــة مــن َأســِر داعــش عمرهــا ٢٥ ســنة وهــي ناشــطة فــي مجــال  ــة إيزيدّي ــّيدة نســرين حســن رشــو ناجي الّس
حقــوق اإلنســان ومــن مؤّسســي شــبكة الّناجيــن اإليزيدّييــن الحديثــة الّنشــأة. فقــدت نســرين معظــم أفــراد 
عائلتهــا خــالل اإلبــادة الجماعّيــة اإليزيدّيــة عــام ٢٠١٤، وتعتــزم دراســة القانــون للّدفــاع عــن مجتمعهــا وعــن 

األقّلّيــات الّدينّيــة اأُلخــرى فــي العــراق وللمطالبــة بالعدالــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٤٦٥

والعــرب واالجانــب فــي كافــة ٔانحــاء العالــم حســب القوانيــن واألعــراف المحليــة والدولّيــة والقانــون الجنائــي الدولــّي. كذلــك محاكمــة المســٔوولين 
والمتورطيــن باإٕلبــادة وارتــكاب جرأيــم ضــد اإلنســانّية بحــق شــعبنا مــن اإليزيدييــن والمســيحيين وبقيــة المكونــات التــي رفضــت فكــر داعــش االجرامــي. 
هــذه المســٔالة هــي مســٔوولية العــراق والمجتمــع الدولــّي معــًا وخاصــة تلــك الــدول التــي ٕانضــم مواطني�هــا الــى تنظيــم داعــش. كذلــك محاســبة كافــة 
الجهــات التــي كانــت تقــدم الدعــم اللوجســتي والمالــي للتنظيمــات اإلرهابيــة المتطرفــة فــي ســوريا والعــراق، فهــٔوالء يتحملــون مســٔوولية ابادتنــا.

ضــرورة البحــث وكشــف مصيــر اآلالف المختطفيــن وتعويــض الناجيــن والناجيــات والمتضرريــن مــن اإلرهــاب وتقديــم الدعــم والعــالج النفســي 
والمــادي لهــم ولعوائلهــم.

ٕاعمــار مناطــق اإليزيدّيــة والمســيحيين وبقيــة المكونــات وٕاعــادة الحيــاة ٕالي�هــا، ونطالــب بتحويــل قضــاء ســنجار الــى محافظــة لهــا خصوصيتهــا اإلدارّيــة 
حتــى يشــعر شــعبنا باألمــن واألمــان.

ٔاي�هــا الّســادة، ٔان الشــعب األيزيــدي واحــد مــن ٔاكثــر الّشــعوب المســالمة، حيــث نمــد يدنــا للخيــر والمحبــة والســالم للجميــ�ع، ونحــب التعايــش فــي 
ٔاخــوة وســالم مــع جيراننــا علــى ٔاســاس احتــرام خصوصيــة وحريــة هويــة وعقيــدة األخــر والقيــم اإلنســانّية المتبادلــة. نحتــاج الــى دعمكــم المســتمر 

جميعــا إلنصــاف ضحايــا هــذه االبــادة وتحقيــق العدالــة والســالم.

المجــد والخلــود لجميــ�ع شــهداء اإلبــادة الجماعّيــة، وشــهداء العــراق مــن المدنييــن والعســكريين الذيــن دافعــوا عــن ارضهــم وحاربــوا تنظيــم داعــش 
وقــوى الظــالم فــي كل مــكان مــن العالــم. شــكرًا.

]نهاية الكلمة[ 

ــة التــي تعمــل علــى إحقــاق العدالــة  ــة األهلّي ــة وللقــاء الكثيــر مــن المجموعــات المجتمعّي شــكرًا للجميــ�ع علــى هــذه الفرصــة للمشــاركة فــي الفعالّي
للشــعب اإليزيــدّي. اطلعــت علــى الكثيــر مــن المقــاالت اإليزيدّيــة منــذ العــام ٢٠١٤. لــن أكــرر مــا قيــل فــي ضــوء مــا تقــّدم، ال يســعني ســوى التأكيــد 
ــون ال يزالــون قابعيــن فــي مخّيمــات والكثيــرون منهــم ال يزالــون  ــة مــا حصــل منــذ ســّتة أعــوام مــن إبــادة ال تــزال جاريــة. النــاس اإليزيدّي علــى أهمّي
مخفّييــن ونحــن نجمــع األدّلــة وهــي تفيــد بشــكل دامــغ عــن الجرائــم الجماعّيــة واالســترقاق، العنــف الجنســي فــي مختلــف أشــكاله، تدنيــس الكرامــة 
وإكــراه األطفــال علــى االلتحــاق بالقــوة المســّلحة، ومــن حالفــه الحــظ فــي الهــرب والوصــول الــى جبــل ســنجار، وقــع أســير الحصــار وفقــدان الميــاه 

والمــواد الغذائيــة والتجويــ�ع.

ــر المســتقبل، لــذا  ــر الماضــي بــل يمكــن أن نغّي ــة وحفظهــا. ال يمكــن أن نغّي الجرائــم فظيعــة جــّدًا وال كالم يصفهــا وUNITAD موجــودة لجمــع األدّل
أتطّلــع اليكــم للعمــل بشــراكة وبشــكٍل تعاونــي. نحــن نبنــي دعــاوى ضــد أفــراد داعــش مــن خــالل جمــع وحفــظ األدّلــة ونقــوم بذلــك بشــكٍل دقيــق 
ومتعّمــق ونحــن نطلــب مســاعدتكم بهــذا الخصــوص. أناشــد مجموعــات الناجيــن والناجيــات، رفــع الصــوت بشــأن مــا حــدث لإليزيدّييــن. يســاعدني 

ســّتة مــن اإليزيدّييــن فــي التعّمــق فــي التحقيقــات وهــذا مــن شــأنه أن يســّرع إحقــاق العدالــة. 

لكّننــي أحّذركــم بــأن العدالــة لــن تتحّقــق بســرعة فنحــن بحاجــة الــى جمــع األدّلــة وخلــق خطــاب لحمايــة اإليزيدّييــن مــن اإلبــادة وخطــاب يقــاوم مــرور 
الزمــن لهــذا نحــن بحاجــة الــى جمــع األدّلــة وحفظهــا بدّقــة وهكــذا يمكــن أن نحّقــق مســتوى معّيــن مــن إحقــاق العدالــة والمصالحــة. وأناشــد جميــ�ع 
ــق الســالم المســتدام  ــون. هــذا مهــم لتحقي ــة وإحقــاق ســيادة القان ــا مــن أجــل مســاءلة ومحاســبة داعــش وإلحقــاق العدال ــدول للعمــل معن ال
ــة ولصنــع المســتقبل بذاكــرة تذكــر تلــك الفظائــع لتذكيــر األجيــال القادمــة بالفظائــع التــي تعــّرض لهــا اإليزيدّيــون، ولهــذا  وإلقامــة الذاكــرة الجماعّي
نطالــب منكــم التحّلــي بالصبــر فقــد تســتغرق العملّيــة أطــول مّمــا تتوّقعــون. نحــن بحاجــة الــى جمــع األدّلــة والشــهادات وهنــا أحّيـــي يــزدا علــى تعاونها 
معنــا لتحقيــق العدالــة والمحاســبة والمســاءلة ونتمّنــى أن نواصــل العمــل جنبــًا الــى جنــب لتحقيــق النتائــج المرجــّوة. لــن تتحّقــق النتائــج بيــن ليلــة 
وضحاهــا لكــن فــي أقــرب وقــٍت ممكــن وهكــذا نحاســب المرتكبيــن. شــكرًا لكــم، شــكرًا لصبركــم، ولتحّقــق العدالــة علــى أكثــر مــن مســتوى وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

الّدكتورة كارولين بويسمان
)UNITAD( مسؤولة قانونّية فئة أولى ورئيسة فريق تحقيقات سنجار في يونتاد

الّدكتــورة كاروليــن بويســمان محاميــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والّدفــاع الجنائــي. تتمّتــع بأكثــر مــن خمســة 
عشــر عاًمــا مــن الخبــرة فــي البحــث وفــي ممارســة القانــون الجنائــي الّدولــي، كمــا لهــا العديــد مــن الكتابــات 
فــي هــذا الموضــوع. هــي أيًضــا عضــو فــي نقابــة المحاميــن فــي نيويــورك، وتقــود نــدوات وتنشــر كتًبــا 

ومقــاالت وتشــارك فــي لقــاءات تجمــع خبــراء فــي مجــال العدالــة الجنائّيــة الّدولّيــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٦٦٧

ــر  ــا لكــي نفّك ــذ ســت ســنوات وإلحــداث هــذه الفســحة الين ــة من ــادة اإليزيدّي ــاء ذكــرى اإلب ــة إلحي ــزدا للجهــود المتواصل ــى ي ــه بالشــكر ال أواًل، أتوّج
ــادة. ــه لمعالجــة اإلرث، إرث اإلب ــام ب ولنحشــد الجهــود حــول مــا يجــب القي

وأشــكر بالفعــل القّيميــن علــى هــذه المنّصــة المهّمــة للناجيــن. وهنــا ال أتحــّدث فقــط عــن هــذا المؤتمــر، بــل أيضــًا شــبكة الناجيــن والناجيــات. العديــد 
ــى تســمية األمــور باســمها  ــاج ال ــع، نحــن نحت ــم. وبالطب ــم لفهــم نطــاق وطبيعــة هــذه الجرائ ــة توثيــق الجرائ ــوا عــن أهمّي مــن المتحّدثيــن قــد تحّدث
أي هــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانّية. ولقــد تــم العمــل فــي هــذا الصــدد فــي أوروبــا وإن شــاء الّلــه ســوف نعمــل أيضــًا فــي العــراق إلحقــاق 
العدالــة بالنســبة الــى الشــعب اإليزيــدّي ولــكل شــخص عانــى مــن داعــش. وكمــا قالــت كاروليــن يجــب علينــا أن نعتــرف بالواقــع علــى األرض وبضــرورة 
ــن  ــالت والناجي ــرى العائ ــا ن ــق وهن ــة تتحّق ــة الجنائّي ــرى العدال ــد أن ن ــن. ونري ــق واالقتصــاص مــن المجرمي ــى ســنوات للتحقي ــاج ال ــه نحت أن نفهــم أأّن

يعانــون مــن عقبــات الوصــم والعنــف الجســدي واللفظــي، ويعانــون مــن فقــدان األمــل. 

وبالطبــع، تدعــو الحاجــة الــى التحــّدث عــن التعويــض وعــن االعتــراف، ولكــن عقبــات الجرائــم التــي تــم التحــّدث عنهــا هــي واقعــة علــى األرض. العدالــة 
ــي  ــاك بعــض البرامــج التشــغيلّية الت ــاء حياتهــم. وهن ــادة بن ــى إع ــن ولمســاعدتهم عل ــى الناجي ــض بشــكٍل أو بآخــر عل ــة هــي بالفعــل التعوي الجنائّي
تعتــرف بغيــاب العدالــة والتــي تهــرع الــى مســاعدة الناجيــن. وفــي ابريــل الســنة الماضيــة، تــم طــرح مشــروع قانــون الــى البرلمــان مــن جانــب فخامــة 
الدكتــور برهــم صالــح، رئيــس الجمهوريــة العراقّيــة لإلعتــراف باإلبــادة اإليزيدّيــة وللحديــث عــن تعويــض للناجيــن وي�هــدف هــذا القانــون أيضــًا الــى أخــذ 
بعــض التدابيــر الجســورة وبخاصــٍة مالحظــة الناجيــن مــن اإلبــادة ولألطفــال الذيــن ولــدوا مــن جــّراء االغتصــاب. وهنــا نتحــّدث عــن الناجيــن والناجيــات 
وحاجــات هــذه الفئــة مــن األشــخاص وهنــا نتحــّدث عــن الدعــم االجتماعــي، والنفســي، والتعليــم، واإلســكان، وســبل المعيشــة. ومشــروع القانــون 
هــذا يلحــظ هــذه الحقــوق األساســّية وضــرورة ادمــاج الناجيــن فــي المجتمــع. مشــروع القانــون يلحــظ أيضــًا المعلومــات حــول الناجيــن وضــرورة تطبيــق 
التدابيــر القانونّيــة. وهنــا يجــب علــّي أن أتحــّدث عــن المؤّسســات فــي العــراق وفــي كردســتان التــي جمعــت البيانــات حــول الفتيــات والنســاء اللواتــي 

تعّرضــّن الــى االســترقاق. وبالتالــي قــد نــرى نتائــج تطبيــق هــذا القانــون قريبــًا. 

ــا أتابــع مشــروع هــذا القانــون  مشــروع القانــون هــذا ســيتم قراءتــه مــّرة جديــدة ومراجعتــه وهنــاك نقــاش حــول بعــض بنــود مشــروع القانــون وأن
مــن البدايــة ونحــن بالطبــع نــدرك ونعتــرف بأهمّيــة هــذا القانــون إلعــادة بنــاء المجتمــع وبخاّصــٍة إعــادة بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع اإليزيــدّي والحكومــة 

العراقّيــة وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

مســاء الخيــر جميعــًا شــكرًا للمنظميــن علــى دعوتــي للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر المهــم، اســتذكار مأســاة اإلبــادة الجمعّيــة ضــد إخوتنــا اإليزيدّييــن 
وشــكرًا أيضــًا لجميــ�ع الضيــوف المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر والمتحّدثيــن. أضــم صوتــي لهــم جميعــًا بالتضامــن مــع إخوتــي وأخواتــي الناجيــات مــن 
هــذه الجريمــة البشــعة. وأود أن أقــّدم بيانــًا مختصــرًا يتضّمــن بعــض الجهــود التــي قامــت بهــا وزارة العــدل باعتبارهــا جهــاز الحكومــي مســؤول عــن 

ملــف حقــوق اإلنســان فــي العــراق. 

ــون النتهــاكات فظيعــة علــى  ــات داعــش علــى الموصــل وســهل نينــوى وســهل ســنجار، تعــّرض اإليزيدّي ــر مــن هجــوم عصاب ــذ وقــت مبّك ــه من فإّن
يــد تلــك العصابــات. بعــد ســيطرتها علــى تلــك المناطــق، هدفــت الــى القضــاء علي�هــم وإزالتهــم مــن الوجــود. ومــن تلــك األعمــال القتــل المنتّظــم، 
ســبي النســاء، االغتصــاب المنّظــم، اإلعدامــات الجماعّيــة، وقّصلــت أطفــال عــن نذوّي�هــم وغيرهــا مــن الجرائــم. وهــي جرائــم تنطبــق فــي الكثيــر مــن 
أوصافهــا مــع التعريــف الــوارد فــي اّتفاقّيــة المنــع والمعاقبــة علــى جريمــة اإلبــادة الجماعّيــة لســنة ١9٤8، إذا مــا عرضــت علــى قضــاء مختــص يمتلــك 
تلــك الصالحّيــة. وقــد عبــّرت األمــم المّتحــدة فــي بدايــة األزمــة عــن هــول تلــك الجرائــم ووصفتهــا بجرائــم اإلبــادة الجماعّيــة والجرائــم التــي ترقــى الــى 
مصــاف الجرائــم الدولّيــة وطالبــت بمحاكمــة مرتكبي�هــا وتقديــم الدعــم للضحايــا وتحريــر النســاء واألطفــال مــن أســر داعــش. وبعــد وقــت قريــب مــن 
ارتــكاب تلــك الجريمــة، طالــب العــراق بعقــد دورة اســتثنائّية لمجلــس حقــوق اإلنســان لبحــث الفظائــع التــي ارتكبهــا داعــش. وعقــدت تلــك الــدورة 
فــي أيلــول عــام ٢٠١٤ ناقشــت التقاريــر الخاّصــة بالجرائــم والتــي ارتكبهــا داعــش، وصــدر قــرار عــن تلــك الــدورة بإرســال فريــق للتحقيــق بتلــك الجرائــم 
يقــّدم تقريــره لــدورة اذاد ال ٢٠١9 االعتيادّيــة لمجلــس حقــوق اإلنســان. وبالفعــل، قــّدم فريــف التحقيــق الدولــّي تقريــره فــي آذار ١٥ الــذي تضّمــن 
ــن  ــة وبعــد مناقشــات مســتفيضة، وافــق مجلــس حقــوق اإلنســان علــى إصــدار قــراره المتضّم ــم دولّي ــم باعتبارهــا جرائ ــد أوصــاف تلــك الجرائ تحدي
باالعتــراف بالواليــة القضائّيــة للعــراق فــي التحقيــق والمحاكمــة علــى تلــك الجرائــم التــي ارتكبهــا داعــش، وتقديــم الدعــم للعــراق لتطويــر منظومتــه 
القضائّيــة والقانونّيــة. وحيــث أن المنظومــة القانونّيــة العراقّيــة ال تتضّمــن نصوصــًا تحــّدد معالــم الجرائــم الدولّيــة، جرائــم اإلبــادة الجماعّيــة والجرائــم 

ضــد اإلنســانّية، وجرائــم الحــرب، وجريمــة العــدوان.

 فقــد ســعت وزارة العــدل فــي عــام ٢٠١6 الــى المســاهمة فــي إعــداد مشــروع قانــون الجرائــم الدولّيــة فــي التنســيق مــع هيئــة المستشــارين واألمانــة 
العاّمــة لمجلــس الــوزراء، أخــذ بنظــره االعتبــار مبــادئ القانــون الجنائــي الدولــّي والوطنــي ومنهــا شــرعّية الجريمــة والعقوبــة أي ال جريمــة وال عقوبــة 
إاّل بنــص، وعــدم رجعّيــة التشــريعات الجنائّيــة. ومــا زال هنــاك الكثيــر مــن النقــاش إن كان هــذا المشــروع، فّضــاًل عــن المشــاري�ع األخــرى التــي قّدمــت 

بالوقــت الحاضــر والمعروضــة علــى مجلــس النــّواب. 

وســاهمت وزارة العــدل برســم موقــف الحكومــة العراقّيــة مــن محاكمــة مرتكبــي الجرائــم وخاصــة المقاتليــن ومــن خــالل المســاهمة الفاعلــة فــي رســم 
موقــف الحكومــة العراقّيــة وقــرار مجلــس األمــن رقــم ٧9/٢٣ لســنة ٢٠١٧ الخــاص إلنشــاء فريــق التحقيــق الدولــّي والتعــاون التــام مــع فريــق التحقيــق 
الدولــّي بالمهــام المكّلــف بهــا ومتابعــة أوضــاع الناجيــن بالحمايــة اإلجتماعّيــة بشــكل اســتثنائي مــن وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعّيــة ل١,9٢٥ ناجيــة 
ــة بحقــوق اإلنســان ومنهــا مجلــس  ــة المعنّي علــى النحــو الــذي تبّينــه وزارة العمــل بتقاريرهــا. وعــرض ملــف جرائــم داعــش أمــام المنّظمــات الدولّي
حقــوق اإلنســان، وجامعــة الــدول العربّيــة، واإلتحــاد األوروبــي. ادراج تلــك االنتهــاكات فــي وثائــق األمــم المّتحــدة مــن خــالل التقاريــر التــي تقّدمهــا 
ــة الخاّصــة باألقلّيــات مــن التالعــب مــن خــالل حمايــة  ــة بحقــوق اإلنســان. حمايــة األمــالك العقارّي ــة المعنّي الــوزارة بمناســبة تنفيــذ االّتفاقيــة الدولّي
الســجاّلت العقارّيــة فــي الموصــل وحفــظ النســخ فــي جميــ�ع الوثائــق العقارّيــة فــي أماكــن أمينــة وإيقــاف العمــل بدوائــر التســجيل العقــاري فــي تلــك 
ــر  ــة المشــّكلة لهــذا الغــرض. وتســتقبل دوائ ــن مــن خــالل الّلجــان الوزارّي ــي وعــودة النازحي ــاء الســلم األهل ــة فــي بن المناطــق. والمســاهمة الفاعل

 الّسّيدة ساندرا أورلوفيك
 مسؤولة الّتعويضات في المّنظمة الّدولّية للهجرة

الّســّيدة ســاندرا أورلوفيــك مســؤولة الّتعويضــات فــي بعثــة المنّظمــة الّدولّيــة للهجــرة فــي العــراق. عملــت 
ــا المتعّلقــة بجمــع  ــى القضاي ــزت عل ــث رّك ــة للهجــرة فــي ســريالنكا، حي مستشــارة ســابقة للمنّظمــة الّدولّي
بيانــات الجرائــم الجماعّيــة وإدارتهــا، باإلضافــة إلــى عملّيــة الّتحّقــق مــن مطالبــات تعويضــات الّضحايــا. شــغلت 
منصــب مســؤولة العدالــة اإلنتقالّيــة فــي مقــّر المنّظمــة الّدولّيــة للهجــرة فــي جنيــف، وكانــت المديــرة 
الّتنفيذّيــة لمركــز القانــون اإلنســاني، وهــي منّظمــة توّثــق الفظائــع الجماعّيــة خــالل الحــروب اليوغوســالفّية 

وتدافــع عــن حقــوق الّضحايــا.

د.محمد تركي العبيدي
ممثل وزارة العدل في جمهورّية العراق

د.محمــد تركــي العبيــدي هــو خبيــر قانونــي ومديــر حقــوق اإلنســان فــي وزارة العــدل فــي جمهورّيــة العــراق. 
ــة حــاالت االختفــاء القســري فــي األمــم المتحــدة و محاضــر فــي مجــال حقــوق  هــو عضــو ســابق فــي لجن

اإلنســان.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٦٨٦٩

اإلصــالح فــي وزارة العــدل المّتهميــن األجانــب والعــرب والعراقّييــن وعوائــل المقاتليــن األجانــب وأطفالهــم إليداعهــم ألغــراض التحقيــق والمحاكمــة. 
وإضافــة الــى مــا ذكــره زمالئــي بممّثليــة الجهــات الحكومّيــة األخــرى فــي المســائل المتعّلقــة بالمقابــر الجماعّيــة وبنــاء الســلم األهلــي وإعــادة الّلحمــة 
اإلجتماعّيــة فــي تلــك المناطــق، فإّننــا نجــد أن االســتجابة الحكومّيــة لضمــان حقــوق ضحايــا االنتهــاكات يجيــب أن تكــون أكثــر فعالّيــة. وقــد عّبــر اليــوم 

الّســّيد رئيــس الــوزراء خــالل لقائــه مجموعــة مــن الناجيــات عــن خطــط الحكومــة العراقّيــة لهــذا الغــرض بالقريــب العاجــل بــإذن الّلــه. 

نحــن نتذّكــر اليــوم مأســاة اإلبــادة الجماعّيــة لضحايــا داعــش مــن اإليزيدّييــن. نحــن نبحــث عــن حلــول، نتمّنــى أن نكــون فــي المؤتمــر القــادم نســتذكر 
تلــك المأســاة ألخــذ العبــر، نتمّنــى أن تكــون الســنة القادمــة تضــع الكثيــر مــن الحلــول للمآســي والمشــاكل المتعّلقــة بأوضــاع داعــش ومحاكمــة 
المّتهميــن والظــروف المحيطــة بهــم التــي أشــار لهــا كل المتحّدثيــن اليــوم وأمــس وهــي مشــاكل حقيقّيــة مســتمّرة نتمّنــى أن نجــد لهــا حلــول مــن 

خــالل هــذا المؤتمــر والّلقــاءات الثانيــة األخــرى. شــكرًا جزيــاًل. 

]نهاية الكلمة[ 

شــكرًا لجميــ�ع المنّظميــن علــى دعوتــي لحضــور حــدث اليــوم المهــم والتاريخــي. وإنــه لشــرف حقيقــي أن أكــون معكــم اليــوم وأن أشــارككم المزيــد 
فــي القضايــا الفعليــة والمحاكمــات مــن منظــور أوروبــي. كمــا ذكــرت، فــإن الشــبكة األوروبيــة لإلبــادة الجماعيــة التــي يتــم اســتضافتها فــي جــزء مــن 
يوروجســت تتكــون مــن مدعيــن أوروبييــن وطنييــن يعملــون خصيصــًا الجرائــم األساســية العالمّيــة وهــي جرائــم ضــد اإلنســانّية وجرائــم الحــرب وجرائــم 
اإلبــادة، وأخيــرًا لقــد نظرنــا فــي قضّيــة مالحقــة أعضــاء داعــش الذيــن عــادوا الــى أوروبــا والمالحقــة القانونّيــة الممكنــة لهــؤالء المحاربيــن، محاربــي 

داعــش. وحّتــى مؤّخــرًا، لطالمــا كانــت قضّيــة المحاربيــن فــي القانــون األوروّبــي ينظــر إليــه مــن وجهــة نظــر محاربــة اإلرهــاب. 

والعديــد مــن األنظمــة القانونّيــة تــدرج حالّيــًا اعتبــارات أخــرى مثــاًل اإلبــادة وجرائــم ضــد اإلنســانّية واالّتهامــات المّتصلــة. ومــا نشــهده في هــذا الصدد، 
هــو المزايــا المتعّلقــة بمالحقــة أعضــاء داعــش. وهنــاك مالحقــة متراكمــة، مالحقــة المحاربيــن لجرائــم تتعّلــق باإلرهــاب وجرائــم ضــد اإلنســانّية. ونحــن 
ننظــر الــى الجرائــم التــي أقــدم علي�هــا هــؤالء المحاربيــن ونحــن ننظــر إلحقــاق العدالــة ولالقتصــاص منهــم. وهنــاك بعــض القيــم وبعــض المنافــع مثــل 
مثــاًل مشــاركة الوحــدات المعنّيــة بمحاربــة اإلرهــاب فــي هــذه الجهــود فتــّم الحديــث عــن مرّكــز واحــد ومــن ثــّم تــّم تطويــر هــذه القضّيــة. هــذا أّواًل، 
أّمــا ثانيــًا، هنــاك بعــض األفعــال التــي تــم اقترافهــا وال يمكــن اعتبــار أأّنهــا جــزء مــن مكافحــة اإلرهــاب، بــل يجــب النظــر الي�هــا علــى أأّنهــا جريمــة ضــد 
اإلنســانّية. مثــاًل، لنتحــّدث عــن أزواج المحاربيــن، أو عــن األطفــال الجنــود الذيــن اقتيــدوا الــى مخّيمــات داعــش، أو النســاء الدواعــش الّلواتــي قمــّن 
بنهــب القــرى. ومــا نــراه أيضــًا، قضّيــة فــي المانيــا أو قضّيتــان تتعّلقــان باإلبــادة ضــد اإليزيدّييــن، ضحايــا اإلبــادة، وتــم اعتبــار هــذه الجريمــة هــي جريمــة 

حــرب. 

بالنســبة الــى المنافــع، نتحــّدث إذًا، عــن المســؤولّية الجنائّيــة هــذا أواًل، ثانيــًا، حقــوق الناجيــن. مــن الناحيــة القانونّيــة أو التاريخّيــة، نحــن نســرد الجرائــم 
التــي تــّم اقترافهــا ونحــن نســّمي الضحايــا باالســم واذًا، نتحــّدث عــن كل هــذه المكّونــات باســمها. إن كانــت هــذه التهمــة جزائّيــة هــي تمــت لجرائــم 
الحــرب أو لجرائــم ضــد اإلنســانّية أو لإلبــادة بصلــة. بالنســبة الــى المالحقــة القانونّيــة، فيجــب أن نتحــّدث عــن القــرارات. فــي أوروبــا، نــرى أّن هنــاك 

عقوبــات مثــاًل لســّتة أو ســبع أو ثمانيــة ســنوات مــن الســجن وإذا مــا اقترنــت التهــم بجرائــم حــرب طبعــًا تطــول فتــرة الســجن. 

مــن المنافــع األخــرى أيضــًا، أأّنــه يجــب علينــا أن نفهــم طبعــًا أن العدالــة تحتــاج الــى الوقــت فــإن التهــم المتعّلقــة والتــي تتمحــور حــول اإلرهــاب هــي 
مختلفــة عــن التهــم التــي نتحــّدث عنهــا ويجــب لمرتكبــي هــذه الجرائــم طبعــًا أن يخضعــوا للمســاءلة. وهنــاك بعــض الجوانــب التــي تثّمــن جهــود 
الّســلطات المحلّيــة وهــي النظــر الــى هــذه التهــم أو الجرائــم مــن وجهــة نظــر اإلرهــاب وأيضــًا مــن وجهــة نظــر جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانّية. 
طبعــًا، هنــاك بعــض المكّونــات التــي يجــب النظــر بهــا فــي هــذا الصــدد. لقــد الحظنــا كل هــذه االعتبــارات فــي تقريراتنــا وهــي منشــورة علــى االنترنــت 

ومتوّفــرة أمــام الجميــ�ع. 

هنــاك العديــد مــن األمثلــة، أمثلــة قضايــا والنهــج الــذي اعتمــده النظــام الجزائــي فــي دولــٍة أو فــي أخــرى. بالنســبة الــى األجانــب، طبعــًا، هــذه خانــة 
مختلفــة ونتمّنــى أن تعمــل الســلطات المحلّيــة حــول هــذه المكّونــة الجديــدة. 

]نهاية الكلمة[ 

الّسّيد ماتيفشي بيزديرك
 رئيس شبكة اإلبادة الجماعّية األوروبّية

الّســّيد ماتيفشــي بيزديــرك هــو رئيــس أمانــة يوروجوســت للّشــبكة األوروّبّيــة للّتحقيــق وللمالحقــة القضائّيــة 
ــون  ــم الحــرب. شــغل ســابًقا منصــب رئيــس وحــدة القان ــم ضــّد اإلنســانّية ولجرائ ــة وللجرائ ــادة الجماعّي لإلب
ــة فــي وزارة العــدل فــي ســلوفينيا، وكان عضــو  الجنائــي فــي قســم الّتعــاون الّدولــي والمســاعدة القانونّي
فــي البعثــة الّســلوفينّية الّدائمــة فــي بروكســل، كمــا عمــل مــع المحكمــة الّدســتورّية فــي ســلوفينيا، ومــع 

ــة ليوغوســالفيا الّســابقة. ــة الّدولّي المحكمــة الجنائّي

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.
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 الجلسة الّرابعة:
دعم الّنساء من خالل تفعيل 

 دورهّن في عملّيَتي إعادة
اإلعمار وبناء الّسالم في مرحلة 

ما بعد الّصراع

شــكرًا ليــزدا، شــكرًا لـــ The Zovighian Partnership لدعوتنــا هنــا اليــوم وأشــكر كّل المشــاركين للعمــل علــى اإلرتقــاء بالمجتمــع اإليزيــدّي. يشــّرفني 
أن أمّثــل الّلجنــة األمريكّيــة للحرّيــة الدينّيــة الدولّيــة وهــي هيئــة إستشــارّية حكومّيــة أمريكّيــة مســتقّلة مكّرســة لتعزيــز حّريــات الديانــة والمعتقــد فــي 
ــ�ع أنحــاء العالــم. ونحــن فــي هــذه الّلجنــة ال ننســى اآلالف مــن اإليزيدّييــن الذيــن يعيشــون أو عاشــوا تحــت إرهــاب داعــش. نحــن لــم ننســى  جمي
ال ٢,8٠٠ امــرأة وطفــل المخطوفيــن والذيــن ال نعــرف مصيرهــم. نحــن لــن ننســى أولئــك الناجيــن الذيــن عاشــوا األمّريــن والذيــن ثابــروا بالرغــم مــن 
الفظائــع التــي عاشــوها إلخبــار قصصهــم. أنــا ممتّنــة لهــذه الفرصــة الســانحة أمامنــا ولتوصيــات الّلجنــة. ونحــن نعمــل فــي إعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع 

وعملّيــة بنــاء الســالم.

ينضــّم إلينــا ناشــطون حقوقييــون وأرحــّب بالّســّيدة زينــة خــالت ســليمان وهــي ناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان وعضــو فــي شــبكة الناجيــات 
اإليزيدّيــات. وأرحــّب أيضــًا بالّســّيدة داشــني مــراد وأيضــًا بالّســّيدة كاتريــن كوبنــز وبالّســّيدة بيــان عبــد الّرحمــن، وبالّســيدة الّنائبــة ريــزان شــيخ دليــر. 

حــذرت اللجنــة األمريكيــة للحّريــة الدينّيــة الدولّيــة )USCIRF( مــرارًا وتكــرارًا مــن االنتهــاكات ضــد اإليزيدّييــن فــي وقــت مبكــر مــن عــام ٢٠٠٣. كنــا مــن 
بيــن الهيئــات الحكوميــة األولــى التــي دعــت إلــى االعتــراف بفظائــع داعــش علــى أنهــا إبــادة جماعيــة. خــالل الســنوات الخمســة الماضيــة، لقــد عملنــا 
ــا متأّكــدة أن عــدد مــن اإليزيدّييــن يريــدون بالفعــل العــودة  ــة. وأن ــادة جماعّي ــة للمطالبــة باإلعتــراف بفظائــع داعــش ألّنهــا إب مــع الحكومــة األمريكّي
الــى ســنجار. علــى الرغــم مــن أّن حوالــي ٢٠٠,٠٠٠ مازالــوا مشــّردين داخــل العــراق، نحــن نشــعر بالقلــق فــي الوقــت نفســه مــن التقاريــر التــي تفيــد 
بــأّن العائــالت ال تعــود بســبب غيــاب التحســينات المهّمــة فــي ســنجار، بــل علــى الرغــم مــن عــدم وجــود هــذه التحســينات. لقــد تحّدثــت، وكان لــي 
الشــرف التحــّدث فــي فعالّيــة فــي بغــداد قبــل عــام وســوء الحــظ لــم يتغّيــر شــيء. وبالطبــع، هنــاك األقلّيــات الدينّيــة التــي تعانــي مــن التأثيــر اإليرانــي 
والتركــي فــي المنطقــة. فــي العــراق، الواليــات المّتحــدة واألســرة الدولّيــة ال يمكــن أن تغــض النظــر عــن انعــدام أفعــال الدولــة. ورئيــس الــوزراء لديــه 
ــة إعــادة البنــاء. إذا كان  ــة إعــادة اإلعمــار. ويجــب بالطبــع، التفكيــر فــي كل هــذه اإلعتبــارات فــي عملّي بالفعــل فرصــة للبــدء مــّرة جديــدة فــي عملّي

ســيضم الــى خزينــة الدولــة أو الــى طاقمــه االستشــاري إيزيــدّي، فهــذه خطــوة تجــاه شــمولّية الضــم فــي العــراق. 

ويجــب أيضــًا، النظــر فــي عملّيــة الســالم. ويجــب أيضــًا إعطــاء الفرصــة للنســاء للضلــوع في مناقشــة الســالم وهــذا ما يضمــن النجاح. وهــذا ليس فقط 
األمــر الصحيــح والســليم بــل هــو األمــر الذكــي. فصــوت النســاء اإليزيدّيــات مهــم لبنــاء مجتمــع آمــن ولينعــم برخــاء. عندمــا ننظــر الــى هــذه الصدمــة 
التــي هــي علــى مســتوى ضخــم، يبــدو واضحــًا أّن الدعــم النفســي والعاطفــي ضــروري باإلضافــة الــى دعــم عملــي للغــذاء، والمــأوى والمالبــس. ال 
ــة، االســتقرار، األمــن، والســالم. كيــف  ــع الــى إعــادة بنــاء ســنجار، إدارة حقيقّي يخفــى عليكــم أّن منظّمــة يــزدا توّفــر الدعــم الكبيــر، لكــن دعونــا نتطّل
يمكننــا أن نؤّكــد مشــاركة النســاء فــي هــذه التطــّورات وعلــى جميــ�ع مراحــل صنــع القــرار؟ باألخــص الذيــن تغّلبــوا علــى الكثيــر مــن األمــور للنجــاة واآلن 
يســتحّقوا الفرصــة للنهــوض. ونحــن نصــّر علــى أهمّيــة العــودة اآلمنــة والكريمــة والســالم مــع إشــراك النســاء فــي كّل المســتويات والســّيما الناجيــات 

وهــّن يســتحققّن الفرصــة.

]نهاية مقّدمة الجلسة[ 

)USCIRF( مفّوضة في الّلجنة األميركّية للحّرّية الّدينّية الّدولّية

 الّسّيدة نادين ماينزا

الّســّيدة ناديــن ماينــزا مدافعــة عــن العائــالت العاملــة ومناصــرة الحّرّيــة الّدينّيــة علــى الّصعيــد الّدولــي، كمــا 
هــي المديــرة الّتنفيذّيــة المؤّسســة لـــPatriot Voices. هــي عضــو فــي الّلجنــة األميركّيــة للحرّيــة الّدينّيــة 
الّدولّيــة والّنائبــة الحالّيــة للّرئيــس. شــغلت أيًضــا منصــب رئيســة Hardwired Global ومستشــارة كبيــرة 
ــرة الحــزب الجمهــوري للّشــؤون  لحمــالت رئاســّية ولحمــالت فــي مجلــس الّشــيوخ األمريكــي، وكانــت مدي
المالّيــة فــي واليــة بنســلفانيا ومستشــارة الّلجنــة الوطنّيــة الجمهورّيــة. قّدمــت ناديــن ماينــزا اإلستشــارة إلــى 

منّظمــات عديــدة كمؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.
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ـي الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة وبذكــرى الضحايــا وهــذا لــن  شــكرًا ل The Zovighian Partnership ولهــذه الفعالّيــة. هنــا نحيــ
ينتســى. مــن خــالل نشــاطي، ركــّزت علــى تشــارك القصــص لتمكيــن النســاء والفتيــات ولتمكيــن نفســي تحــت هاشــتاغ أصــوات النســاء مــن العالــم. 

وقــد عّبــرت عــن مــدى أهمّيــة تشــارك القصــص وعــن أهمّيــة إعــالء أصــوات النســاء والفتيــات وهــذا يصــّب فــي إطــار التمكيــن. 

المطلــوب مــن المؤّسســات والــوكاالت أن تعّظــم صــوت اإليزيدّيــات الناجيــات مــن نســاء وفتيــات. يمكــن أن نمّكــن النســاء فــي مرحلــة بنــاء الســالم 
ومرحلــة إعــادة اإلعمــار وبســط االســتقرار. هنــاك الكثيــر مــن الخالفــات فــي العالــم ولكــن نتوافــق حــول تحفــة فنّيــة أو حــول قّصــة نســردها كمــا هــي 
قصــص التــي ســعيت الــى تشــاركها. نحــن نتذكــر الفتيــات والنســاء الّلواتــي تعّرضنــا الــى جرائــم وإبــادات مــن خــالل مثــاًل، عــرض فــي معــرض بالصــور 
ــات  ــة والحري ــة الهوّي ــن المــرأة وحماي ــّي، الســالم هــو فهــم اآلخــر بشــكٍل أفضــل، ويمكــن أن نســتخدم الفــن لتســخيره لتمكي واألفــالم. بالنســبة إل
والناجيــن والناجيــات. ومــن خــالل اإلرتقــاء بفهــم اآلخــر، يمكننــا أن نحّقــق العدالــة وبغيــاب العدالــة ينعــدم الســالم. بعــد اإلبــادة الجماعّيــة وإجتيــاح 
جبــل ســنجار، رأيــت فتيــات ونســاء تغّيــرت حياتهــّن ورأيتهــّن شــجاعات يحدثنــا التغييــر. لــذا نــوّد اإلقــرار بجهودهــّن وندعــم دورهــّن فــي مرحلــة النــزاع 
ــًا يجاهــر مــن أجــل بنــاء الســالم  ــات التــي أصبحــّن رائــدات وصوت ــة، والســّيما الناجيــات اإليزيدّي ومــا بعــد النــزاع كمــا تفعلــون أنتــم فــي هــذه الفعالّي
والعدالــة. كمــا نحــن بحاجــة الــى إنشــاء مســاحات آمنــة كمــا هــذه المســاحة االفتراضّيــة لإلســتماع والتعّلــم. كمــا نحــن بحاجــة الــى شــراكة أفضــل مــع 
المجتمــع األهلــي ألّن التغييــر يحصــل مــن خــالل العمــل الجماعــي ومــن خــالل النضــال كناشــطة، تســّنى لــي فرصــة العمــل مــع اإليزيدّيــات فــي أوروبــا 
وفــي العالــم ورأيــت مــدى تأثيرهــّن علــى بيئتهــّن ومجتمعهــّن. لكننــي ال أرى دعمــًا كافيــًا لهــّن، الســّيما علــى المــدى األطــول. لــذا مــن المهــم أن 
ــة الَشــَراَكات  ــا أهمّي ــا. مــن هن ــا ولجلــب الســالم الــى منطقتن ــدّي إلحــداث تحــّول فــي مجتمعاتن ــا مــراد" فــي المجتمــع اإليزي ــر مــن "نادي ننشــئ أكث
ــاء الســالم. نحــن بحاجــة الــى المزيــد مــن  ــا جــزًء مــن فــرق المفاوضــات فــي مجــال إعــادة بن اإلســتراتيجّية مــع المناضلــة علــى نطــاق أوســع، أصبحن
النســاء علــى طاولــة الحــوار ونريــد أصــوات أكثــر مــن المجتمــع اإليزيــدّي ليعّلمونــا بالنســبة الــى الطريــق نحــو األمــام. التقيــت بناشــطات مــن ليبيــا 
وســوريا وكولومبيــا وســوريا وليبيــا فــي ورشــة لهيئــة األمــم المّتحــدة للنســاء UN Women، أيضــًا وتعلمــت عــن خطــوات التــي تــؤّدي لبنــاء الســالم 
مــن خــالل إشــراك النســاء. أينمــا أردنــا اإلسترســال فــي تمكيــن النســاء، ال بــّد وأن نخّصــص لهــّن الدعــم والمــوارد المطلوبــة علــى المــدة األطــول وال 
أن نوّفــر الدعــم لعــدد مــن الناشــطين أو الناشــطات، بــل علينــا أن نوّفــر الدعــم لشــريحة أكبــر إلحقــاق العدالــة وبنــاء الســالم. ومــن المهــم أيضــًا، أن 
نواصــل فــي الســعي الــى دســاتير جديــدة تتطــّرق الــى قضايــا النســاء وهواجــس النســاء حيــث نقــوم بعملنــا علــى نحــٍو أفضــل ونشــارك فــي الحــوارات 

الوطنّيــة.

الــى ذلــك، المصالحــة واألرضّيــة المشــتركة أساســّية فــي هــذه المنطقــة المحفوفــة باإلنقســامات. هنــاك الكثيــر مــن األســرة الدولّيــة والمجتمعــات 
المدنّيــة تتحــّرك وتعمــل ولكّننــا بحاجــة الــى جهــد منّســق فــي مجــال المصالحــة وبنــاء األرضّيــة المشــتركة ومــا يســاعد هــو تمكيــن المــرأة فــي العــراق 
ــة مشــتركة، وإرث  ــة مشــتركة وللعمــل علــى المصالحــة. وهكــذا ســنحّقق تمكيــن المــرأة وهكــذا ســيكون هنــاك أرضّي وفــي كردســتان إليجــاد أرضّي
مشــترك، ثقافــة مشــتركة، وحقــوق مشــتركة، ومطالبــات مشــتركة بالمســاواة. وهــذا ال يعــرف حــدود وال يعــرف إنتمــاءات إثنّيــة. يمكــن أن نحّقــق 

األفضــل مــن خــالل لــّم شــمل النشــاطات وبانــي الســالم وهكــذا نتوّصــل الــى أرضّيــة مشــتركة. فــي بنــاء الســالم طبعــًا. وشــكرًا 

]نهاية الكلمة[ 

أريــد أن انتهــز هــذه الفرصــة ألشــكر المنظميــن لهــذا الحــدث المهــم. شــكرا لكــم لدعوتــي والســماح لــي للمشــاركة بالنــدوة النقاشــّية حــول تقويــة 
المــرأة. اليــوم أنــا شــاهدة عيــان علــى شــجاعة وقــوة المــرأة وذلــك ليــس لقــوة بنيتنــا البدنّيــة، ولكــن لعزمنــا علــى االســتمرار بالقتــال حتــى آخــر نفــس 
ــواع العنــف  ــى اقصــى ان ــة. نعيــش فــي مناطــق الصــراع التــي في�هــا تتعــرض المــرأة ال ــة دينّي ــا مــرارا وخاصــة نحــن اقلّي ــخ قــد خذلن وآخــر رمــق. التاري
الجنســي، االغتصــاب الجماعــي، االختطــاف واالتجــار بالبشــر. عندمــا هاجــم داعــش اإلرهابــي مجتمعــي المســالم فــي العــام ٢٠١٤، تعرضــت المــرأة 
ــد  ــي. لتمجي ــم وخاصــًة مــن قبــل داعــش اإلرهاب ــادة تظهــر للعال ــار االب ــدأت شــواهد وآث ــم حــرب. بينمــا ب ــر واســتخدمت كغنائ لالعتــداء بشــكل أكب
ــات إذ خــالل الســاعات االولــى الكثيــر منهــن تــم فصلهــن عــن عوائلهــم وتــم بيعهــن فــي  جرائمهــم، بــدأت كوابيــس ومعانــاة آالف النســاء اإليزيدّي
أكبــر ســوق للنخاســة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. نســاء واألطفــال حتــى عمــر التاســعة تــم اغتصابهــن مــرارا حتــى اصبحــت اســعار الواحــدة منهــن 

بقيمــة علبــة الســجائر.

ــات أصبحــن مدافعــات وأصــوات قويــة لمجتمعهــم. المئــات منهــن اســتطاعوا  فــي هــذا الوقــت الصعــب مــن تاريخنــا، المئــات مــن النســاء اإليزيدّي
الهــرب مــن ســجون داعــش اإلرهابــي وقــّررن ان ال يفقــدوا األمــل. العالــم أدرك مأســاتنا مــن خــالل شــجاعتنا وعزمنــا علــى القتــال مــن أجــل حياتنــا 
وشــعبنا وحتــى ال تتكــرر هــذه الجرائــم والمأســاة فــي زمــان ومــكان آخــر مــن العالــم. البعــض منــا تــم القبــض علي�هــن مــرات عديــدة عندمــا كنــا نحــاول 
الهــرب. تعرضنــا الــى الضــرب واالغتصــاب وتحملنــا اقصــى انــواع األلــم لشــهور حتــى أصبنــا باإلعيــاء والشــلل وال نســتطي�ع الحركــة. لكــن فــي كل مــرة 
قررنــا ان ننهــض مــن جديــد لنجــد طريقــا للهــرب وفســحة أمــل. بعضنــا حالفــه الحــظ واســتطاع الهــرب وســنحتاج الــى عنايــة طويلــة األمــد للتعافــي 
مــن الصدمــة الجماعّيــة التــي لحقــت بنــا. مــن أجــل الحصــول علــى مســتقبل أفضــل، تحتــاج المــرأة أن تكــون مجّهــزة بمهــارات وأدوات لتكــون مســتقّرة 
ــة تحتــاج إعــادة تأهيــل طويــل األمــد، والــذي يجــب أن  نفســيًا ومكتفّيــة ذاتيــا. التعليــم مفتــاح لكســر الكثيــر مــن الحواجــز والعوائــق. المــرأة اإليزيدّي
ــم  ــم يســمح لهــا بالتشــافي والتعافــي ويمّكنهــا مــن النجــاح. يجــب أن يت ــراء والخدمــات فــي جــو مالئ ــل الخب ــة نفســّية مكثفــة مــن قب يشــمل عناي
ــم النصــف اآلخــر.  ــة. المــرأة جــزء مكّمــل للحيــاة. إذ أأّنهــا النصــف الــذي ينجــب ويعّل تقويــة ودعــم المــرأة لكــي تتمّكــن مــن أن تمــارس حقوقهــا بحرّي
ويجــب النظــر إلي�هــا ولدورهــا بأنــه ليــس أقــل مــن دور الرجــل وتوفيــر الفــرص للحصــول علــى المصــادر والســلطة داخــل المجتمــع. تقويــة المــرأة يعنــي 

المشــاركة الكاملــة فــي صنــع القــرار والسياســات والســلطات التــي تتعّلــق بالحيــاة وإعطائهــا الحــق باتخــاذ قــرارات تتعّلــق بالمــرأة.

فــي المجتمعــات المدنّيــة، المــرأة تحتــل مواقــع مهمــة فــي الحكومــات، ومؤّسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والشــركات وتلعــب دور 
حيــوي لمســتقبل أفضــل وعالــم أكثــر عــداًل وخاليــًا مــن العنــف ضــد المــرأة. عندمــا نقــوم بتقويــة المــرأة، نقــوم بخلــق أشــخاص منتجيــن فــي مجتمعاتنــا 
ومســتقبل مشــرق ألخواتنــا، أّمهاتنــا، وبناتنــا حــول العالــم. عندمــا أعطيــت الناجيــات الدعــم الصحيــح والمســتمر برهــّن مــرارًا علــى أأّنهــن المدافعــات 
عــن حقوقهــن واحتياجاتهــن. مثــال علــى ذلــك برنامــج شــبكة الناجيــات اإليزيدّيــات الــذي يرّكــز علــى الناجيــات وُســبل تأهيلهــم وتقويتهــم، وســاعد 
الكثيــر مــن الناجيــات باســتخدام صوتهــن كأقــوى أداة للوقــوف بوجــه الظلــم. مــن خــالل هــذا البرنامــج، تــم منحنــا فرصــة للمشــاركة فــي الحــوار مــع 
ناجيــات أخريــات حيــث يتــم فهمنــا أكثــر ونشــعر بقــوة وعــزم أكثــر. هــذا البرنامــج قــد منحنــا القــّوة للتعامــل مــع الصدمــات النفســّية الفردّيــة وجعلنــا 

نثــق بأنفســنا.

كمــا ذكــرت هــذا البرنامــج ي�هــدف الــى تقويــة الناجيــات مــن ابــادة داعــش اإلرهابــي، مســاعدتهم للتعبيــر عــن تجاربهــم واحتياجاتهــم، الكفــاح مــن أجــل 

 الّسّيدة داشني مراد
 فّنانة وناشطة في مجال حقوق اإلنسان

الّســّيدة داشــني مــراد مغّنيــة مــن كوردســتان العــراق ومؤّلفــة أغانــي ومقّدمــة برامــج وصحافّيــة وناشــطة 
ــي حقــوق اإلنســان والبيئــة. لجــأت داشــني إلــى هولنــدا فــاّرًة مــن الحــرب حيــث قّدمــت برنامــج  فــي مجاَل
المتعّلقــة  المواضيــ�ع  وناصــرت  الكوردســتان  الــى  عــادت  العالــم.  فــي  األكــراد  تابعــه مالييــن  تلفزيونــي 
بالّنســاء، كمــا أّسســت جمعّيــة ُتعنــى بتوعيــة األطفــال علــى مواضيــ�ع البيئــة وكّثفــت جهودهــا مــع الاّلجئيــن 

ــدأت الحــرب فــي ٢٠٠٣. واألطفــال عندمــا ب

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات

ــا ناشــطة فــي  ــة مــن َأســِر داعــش عمرهــا ٢٣ ســنة وهــي أيًض ــة إيزيدّي ــة خــاّلت ســليمان ناجي ــّيدة زين الّس
مجــال حقــوق اإلنســان ومــن مؤّسســي شــبكة الّناجيــن اإليزيدّييــن الحديثــة الّنشــأة. فقــدت زينــة العديــد 
ــة عــام ٢٠١٤، ومــا زال تســعة أشــخاص مفقوديــن حّتــى  ــة اإليزيدّي مــن أفــراد عائلتهــا خــالل اإلبــادة الجماعّي
اليــوم. وتحلــم زينــة أن تجتمــع مــع عائلتهــا مــن جديــد وأن تصبــح محاميــة فتدافــع عــن جماعتهــا وتتفــادى 

ــة ُأخــرى. حصــول إبــادة جماعّي

 الّسّيدة زينة خالت سليمان

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٧٤٧٥

العدالــة، ومتابعــة المســاءلة القانونّيــة وتطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان. مثــل هــذه البرامــج، الفعالــة تخلــق نســاء اقــوى وأكثــر عزمــا وهــي مــن 
أفضــل الطــرق لنــا لمحاربــة الظلــم ومنعــه مــن الحــدوث فــي المســتقبل. 

]نهاية الكلمة[ 

شــكرًا، طــاب يومكــم جميعــًا. يطيــب لــي المشــاركة فــي الذكــرى الســنوّية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة. شــكرًا للفرصــة المعطــاة لتشــارك اآلراء معكــم 
جميعــًا. ال يخفــى عليكــم أّن العنــف الجنســي مدّمــر وممارســة لترهيــب وتدميــر شــعوب ومجتمعــات برّمتهــا. وتعرّضــت اإليزيدّيــات ألســوء الفظائــع 
والعنــف والســبي الســّيما العنــف الجنســي وتشــعر الناجيــات بوصمــة العــار وبالخــوف وبعمــق الصدمــة عليــه إلحــداث التغييــر. مــن المهــم وضــع حــد 
للعنــف الجنســي وكســر دّوامــة الصمــت بشــأنه. فــي يونيــو ٢٠١٧، ٢٢ ناجيــة، ١٤ دولــة رفعــوا الصــوت. SEMA يعنــي المجاهــرة بمــا حصــل مــن عنــف 
جنســي وســبي وعملــوا كّلهــم بتضامــن وجاهــروا علنــًا ودعــوا الــى التغييــر والشــبكة العالمّيــة تتغــّذى مــن نضــال الناجيــات والناجيــن علــى المســتويات 
المحلّيــة، اإلقليمّيــة، والدولّيــة. وباتــت تضــم الشــبكة اآلالف. نعــم، جمــع شــمل الناجيــن والناجيــات مــن مختلــف المشــارف والقــارات والجنســيات 

أساســّي وكانــت الرحلــة رائعــة حتــى الســاعة. والقصــص مصــدر إلهــام وســردت فــي محافــل دولّيــة وتحّدثــت الناجيــات عــن مأســاتهّن. 

وثّمنــت الناجيــات أهمّيــة التشــارك مــع أقرانهــّن. وأنــا اســتمّديُت اإللهــام منهــّن وأنشــأت شــبكة وطنّيــة للناجيــات فذلــك بعــد مشــاركتي معهــّن فــي 
أكثــر مــن محفــل. ومــن هنــا أهمّيــة تشــجي�ع مثــل هــذه التجــارب. فــي اليوميــن األخيريــن، اســتمعنا ألهمّيــة تمكيــن النســاء وتســليط الضــوء علــى 
عواقــب االغتصــاب فــي زمــن الحــرب وتمكيــن الناجيــات فهــّن يعّبــرن عــن االحتياجــات ويرّوجــن لفكــرة التغييــر. ال شــيء مــن دوننــا، ولنــا... ســيتم مــن 
دون مشــاركتنا علــى المســتوى الدولــي وتحديــدًا علــى المســتوى الوطنــي فــي ســّن السياســات والقوانيــن واعتمــاد البرامــج. وشــبكة SEMA لعبــت 
دورًا أساســّيًا وكذلــك مــع الّســّيدة ناديــا مــراد. وفــي أكتوبــر ٢٠١9، تــّم إنشــاء صنــدوق لمســاعدة الناجيــات فــي الوصــول الــى التعويضــات. والهــدف 

مــن الصنــدوق هــو أأّنــه صنــدوق يتمحــور حــول الناجيــات ويطلــق برامــج علــى المســتويات المحلّيــة لمــا فيــه مصلحــة المجتمعــات المحلّيــة.

 تعلمنــا الكثيــر مــن شــبكات الناجيــات وسأتشــارك معكــم الــدروس المســتخلصة. اإللهــام والتضامــن أساســّيان و]ركنــان[ أساســّيان إلبقــاء الحمــاس 
ــم.  ــة وتســري�ع التعّل ــة وافتراضي ــاءات حضورّي ــا بلق ــة أساســّية للفــوز فــي الحــرب. إذًا، الشــبكات تســمح لن ــًا. فالشــبكات المّحلّي والزخــم واألمــل حّي
ــة  ــن المســتويات المحلّي ــك، الشــراكة، بي ــب ذل ــى جان ــًا. ال ــة تحّدي ــس االفتراضّي ــة ولي ــات الحضورّي ــت الفعالّي ــا، بات ــوم مــع انتشــار جائحــة كورون والي
ــة أساســّية. فالروابــط عبــر وســائل التواصــل واإلعــالم والترجمــات كّل ذلــك أساســّي لتحقيــق الظهــور و]الوصــول[. الناجيــات  ــة والدولّي واإلقليمّي
ــدون أحــكام، وقــٍت كاٍف لبلســمة الجــراح مــن أجــل تشــارك التجــارب وإعــالء  ــة، دعــم ب ــى مســاحات آمن ــر عــن االحتياجــات ال أفضــل صــوت للتعبي
ــب  ــات وتمكينهــّن مــن خــالل اإلرشــاد والتدري ــاء قــدرات الناجي ــق الجهــود لبن ــة توفي ــا أهمّي ــرات بحــّد ذاتهــّن مــن هن ــات هــّن خبي الصــوت. الناجي
والمواكبــة وتنميــة المهــارات وبنــاء القــدرات. الناجيــات بحاجــة الــى الدعــم النفســي، االجتماعــي، والّدعــم المــاّدي الســّيما مــا بعــد فقدهــّن مصــادر 
دخلهــّن بحيــث يتمكــّن مــن اإلبقــاء علــى زخمهــّن للســنوات المقبلــة. ونحــن تّواقــون لتشــارك خبراتنــا مــع الجميــ�ع ولتوفيــر الدعــم لشــبكة الناجيــات 

ــة إعــادة اإلعمــار وبنــاء الســالم فــي بلدهــّن. وشــكرًا.  ــات لتمكينهــّن مــن إعــالء الصــوت ومــن المشــاركة فــي عملّي اإليزيدّي

]نهاية الكلمة[ 

 الّسّيدة كاترين كوبنز
 مديرة البرامج والعملّيات في مؤّسسة د. مكويغي

الّســّيدة كاتريــن كوبنــز هــي مديــرة البرامــج والعملّيــات فــي مؤّسســة د. دينيــس موكويغــي. عملــت ســابًقا 
فــي منّظمــة أطّبــاء بــال حــدود، فكانــت مستشــارة للّشــؤون اإلنســانّية، ومنّســقة ســيراليون، ومستشــارة 
العملّيــات، ومديــرة العملّيــات، ومســؤولة عــن البرامج اإلنســانّية الّطّبّية في جمهورّية الكونغــو الّديمقراطّية 
والهنــد وســريالنكا والّنيبــال والعــراق وكولومبيــا وهايتــي. عملــت أيًضــا كمديــرة مندوبــة ألطّبــاء بــال حــدود 

فــي هولنــدا وكرئيســة فــي اإلنابــة لقســم القانــون الّدولــي اإلنســاني للّصليــب األحمــر فــي هولنــدا.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٧٦٧٧

طــاب يومكــّن. صبــاح الخيــر مــن واشــنطن، أشــكر يــزدا وThe Zovighian Partnership علــى الدعــوة الكريمــة الــى هــذه الفعالّيــة والذكــرى الســنوّية 
السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة. انطالقــًا مــن خبرتــي، معانــاة الخســارة ومعانــاة الصدمــة تبقــى راســخة معنــا والذكــرى طبعــًا تعيــد إحيــاء هــذه المعانــاة. 

مــن هنــا، أحــّر التعــازي إلخوانــي وأخواتــي اإليزيدّييــن واإليزيدّيــات فــي ســنجار وخــارج ســنجار. وأنــا أشــعر بالقــرب منهــم جميعــًا. 

موضــوع الجلســة ويشــّرفني أن أشــارك في�هــا، موضــوع الجلســة هــو تمكيــن المــرأة والخــروج بتوصيــات عملّيــة لتمكيــن النســاء وإشــراك النســاء فــي 
عمليتــّي إعــادة اإلعمــار وبنــاء الســالم. لمــاذا يجــب إشــراك النســاء فــي عمليتــّي إعــادة اإلعمــار وبنــاء الســالم فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع؟ الجــواب 
ــة أســرة، فهــي مدمــاك األســرة  ــر الرجــال بهــذا الواقــع دائمــًا. والمــرأة أيضــًا، إن كانــت عاملــة أو رّب البدي�هــي، المــرأة نصــف المجتمــع ويجــب أن نذّك
ومســؤولة عــن تعليــم النــشء وعــن الرعايــة الصحّيــة ألســرتها. المــرأة لدي�هــا تجربــة مختلفــة فــي النــزاع لكــن يتــم إقصاؤهــا فــي الكثيــر مــن األحيــان 
مــن عمليتــّي إعــادة اإلعمــار وبنــاء الســالم. لكــّن المــرأة فــي أغلــب األحيــان قبــل النــزاع تعيــش فــي حالــة تهميــش. المــرأة فــي أغلــب األحيــان تعانــي 
ــة والبراهيــن أّن إشــراك  ــة والوظائــف. كمــا تفّضلــت وذكــرت ناديــن، أثبتــت األدّل مــن انعــدام المســاواة للوصــول الــى التعليــم والفــرص االقتصادّي
المــرأة فــي مفاوضــات الســالم وإعــادة واإلعمــار تزيــد مــن نوعّيــة الســالم وترتقــي الســتدامة الســالم. نقطــة أخيــرة، حــاول الرجــال ]لعقــود وقــرون[ 
أن يقومــوا بذلــك ]المشــاركة فــي بنــاء الســالم[ وكان قــد حــان وقــت النســاء للعــب هــذا الــدور. ومــا ينطبــق علــى النســاء فــي العالــم ينطبــق أيضــًا 

علــى أخواتــي اإليزيدّيــات. هــذه بعــض األســباب، غيــض مــن فيــض األســباب التــي تدعــو الــى إشــراك اإليزيدّيــات فــي طاولــة المفاوضــات. 

ــ�ع  ــه الرجــال. الجمي ــذي تعــّرض ل ــًا عــن العنــف ال ــك مختلف ــدي داعــش. وكان ذل ــى أي ــات تعّرضــن للعنــف الجنســي عل ال يخفــى عليكــم أّن اإليزيدّي
وقــع ضحّيــة، رجــال وأطفــال، النســاء، والفتيــات الناجيــات وقالــت أخواتــي اإليزيدّيــات إّنهــّن بحاجــة الــى الحمايــة للبقــاء. هــّن يــردن إعــادة بنــاء 
ــة والتعليــم.  ــة الصحّي ســنجار، القــرى، والمــدن، هــّن بحاجــة الــى دعــم العدالــة، حتــى القابعــات فــي المخّيمــات هــّن فــي أمــّس الحاجــة الــى الرعاي
طبعــًا، األســرة الدولّيــة تحــاول المســاعدة لكّنهــا ليســت قــادرة لوحدهــا. اإليزيدّيــات قلنــا إّنهــّن بحاجــة الــى المشــاركة ويحــّق لهــّن المطالبــة بذلــك. 
والمطلــوب مّنــا جميعــًا فــي العــراق كحكومــة عراقّيــة، وحكومــة إقليــم كردســتان، واألســرة الدولّيــة واألمــم المّتحــدة الســماع واالســتجابة واتخــاذ 

ــات. ــة وليــس االكتفــاء بالخطاب الخطــوات العملّي

 التحّديــات كثيــرة أمــام مشــاركة المــرأة فــي المفاوضــات مــا بعــد النــزاع وجهــود إعــادة اإلعمــار وتحقيــق العدالــة. كمــا ســبق وأســلكت، المــرأة تعانــي 
مــن التهميــش منــذ مــا قبــل النــزاع. لكــن فيمــا يخــص مفاوضــات الســالم ومناقشــة قضايــا إعــادة اإلعمــار والمحاســبة، ينظــر الــى المــرأة علــى أأّنهــا 
تفتقــر الــى المهــارات والكفايــات الاّلزمــة لتشــارك فــي مثــل هــذه المفاوضــات. وهــذا بصراحــة يســتلزم تغييــرًا فــي الذهنيــات لــدى القيــادات الدولّيــة، 
اإلقليمّيــة، والوطنّيــة ولــدى المنّظمــات. هنــاك حاجــة الــى تغييــر ذهنياتنــا جميعــًا. المــرأة هــي ضحّيــة النــزاع وهــي بحاجــة الــى أن تجلــس الــى طاولــة 
المفاوضــات وأن تشــارك فــي صنــع مســتقبلها. وهــي قــد تحتــاج الــى الدعــم لتحقيــق هــذه المكانــة والــى اكتســاب المهــارات والكيفيــات ولــو أّن 
بعضهــا يتمّتــع بهــذه الكفايــات والمهــارات. نعــم، التدريــب والمســاعدة قــد تتيحهمــا األســرة الدولّيــة لكــن هنــاك قضايــا عميقــة ماثلــة أمــام كّل نســاء 
العالــم وتحديــدًا نســاء العــراق والســّيما اإليزيدّيــات، المســيحّيات، ونســاء مــن أقّليــات أخــرى. بموجــب القانــون العراقــي، يمكــن أن ينتقــل الديــن، 
االنتمــاء الدينــي مــن الرجــل الــى الطفــل وليــس مــن المــرأة الــى الطفــل، مــن األم الــى الطفــل. لمــاذا ال يحــدث ذلــك؟ واألمــر ســيان بالنســبة الــى 
الجنســّية. إعطــاء المــرأة جنســّيتها لطفلهــا، هــذا حتــى الســاعة حكــر علــى الرجــل وهــذا مــا يجــب تغييــره فــي العالــم. هنــاك قانــون آخــر ال بــل مســوّدة 
قانــون والجميــ�ع يــزّج بأنفــه فــي مشــروع القانــون. برأيـــي إذا مــا اعتمــد مشــروع القانــون، سيســمح للنســاء بــأن يحّســّن مكانتهــّن. وهــذا سيشــّكل 
ــا عــن مفاوضــات  ــات القاصــرات فــي ســن التاســعة. أّم ــج الفتي ــا كنــت أتحــّدث عــن مشــروع تزوي ــات. هن إنجــازًا بالنســبة الــى حقــوق النســاء والفتي

الســالم وإعــادة اإلعمــار، يجــب إشــراك النســاء. هنــاك نمــاذج نــادرة عــن ذلــك. نحــن بحاجــة الــى تحقيــق ذلــك علــى المســتوى الدولــّي بشــكل أكبــر 
وعلــى المســتوى اإلقليمــي بشــكل أكبــر وعلــى المســتوى الوطنــي. الــى ذلــك، ال يتــم إشــراك المــرأة فــي حــوارات مــا بعــد النزاعــات والصراعــات.

ــم كردســتان  ــى إقلي ــات ال ــي اإليزيدّييــن، وهــي توصي ــات وإخوان ــي اإليزيدّي ــى أخوات ــي المتواضعــة. ال ـي المتواضــع وتوصيات ــ بمــاذا أوصــي؟ هــذا رأي
ــات المّتحــدة، أســتراليا، وســواها. توصياتــي الــى المجتمــع  ــا، فرنســا، الوالي ــة واألمــم المّتحــدة وشــركائنا فــي ألماني العــراق والــى الحكومــة العراقّي
المدنــي والمنّظمــات غيــر الحكومّيــة وهــي كالتالــي: اإليزيدّيــات فــي صفوفهــّن الكثيــر مــن المناضــالت كناديــا مــراد وأمثــال بيــري إبراهيــم. وهنــاك 

ــة.  ــة فــي العــام ٢٠١٤ جاهــرت علنــًا ضــد اإلبــادة اإليزيدّي فيــان دخيــل، نائبــة إيزيدّي

الكثيــر مــن المناضــالت النســاء موجــودات وهــّن تناضلــن مــن أجلكــّن علــى الســاحة الدولّيــة ونحــن بحاجــة الــى مثــل هــذه القــّوة فــي العــراق وفــي 
إقليــم كردســتان. نحــن بحاجــة الــى إرســاء آلّيــة إلســماع أصواتكــّن محّليــًا كمــا دولّيــًا. 

الــى ذلــك، صحيــح أّن األحــزاب الّسياســّية والحكومــات فــي العــراق وإقليــم كردســتان تخلــو تقريبــًا مــن النســاء ولــو أّن الوضــع فــي إقليــم كردســتان 
ــرن فــي  ــاء المنّظمــات الشــعبّية، ثاب ــرن فــي بن ــادة مشــاركتكّن علــى مســتوى القاعــدة الشــعبّية، ثاب ــّد مــن زي أفضــل قياســًا بحكومــة العــراق، ال ب
الوصــول الــى النســاء لتحســين تمثيلكــّن فــي العــراق وإقليــم كردســتان. هــذا وتجاوزنــا االنقســامات إليجــاد شــبكات الدعــم. توصيــة أخــرى للوســطاء 
ــى  ــزوا عل ــم كردســتان والعــراق، الرجــاء رّك ــري المســاعدات اإلنســانّية إلقلي ــن، شــركائنا فــي التحالــف، والجهــات المانحــة، وموّف ــن األممّيي الدولّيي
إشــراك اإليزيدّيــات النســاء، شــّددوا علــى أهمّيــة كوتــا النســاء فــي المشــاركة وســتجدون مشــاركة اإليزيدّيــات قّيمــة. صحيــح أنهــّن أحيانــًا ال يتمكــّن 
مــن مغــادرة عملهــّن وأســرتهّن للمشــاركة لكــن يجــب أن ندعــم النســاء القديــرات العامــالت فــي مجــال فــّض النزاعــات. كّلنــا، كّلنــا بحاجــة الــى رفــع 
ــاء الســالم فيمــا بعــد  ــات بشــكٍل خــاص والنســاء بشــكٍل عــام بحــوارات الســالم وإعــادة اإلعمــار وبن ــة إشــراك النســاء اإليزيدّي الوعــي حــول أهمّي
الصــراع. النســاء الوســيطات ال بــّد مــن جلوســهّن الــى الطاولــة. ال يمكــن أن نــزّج بالمنّظمــات الشــعبية فــي طاولــة المفاوضــات بيــن ليلــٍة وضحاهــا 
مــن دون تدريــب. ال يمكــن أن نتوّقــع مــن منّظمــات المجتمــع األهلــي أن تلعــب دورًا كبيــرًا فــي مفاوضــات الوصايــة والمصالحــة فــي ليلــة وضحاهــا. 
الرجــاء التــدّرب علــى ممارســة الضغــط والمناصــرة لكســب التأييــد وهــّن جاهــزات للمشــاركة فــي طــاوالت وحّضــرن مطالبكــّن واذهبــن بأجندتكــّن الــى 
هــذه الطــاوالت للتفــاوض. جهــّزن أنفســكّن ألّن هــذا اليــوم آٍت عّمــا قريــب. هــذا رأيـــي المتواضــع، هــذه توصياتــي المتواضعــة وأرجــو أن تتقّبلــوا مثــل 

هــذه التوصيــات التــي تأتــي عــن ُحْســِن نّيــة.

وشكرًا إلشراكي في هذه الجلسة الحوارّية القّيمة.

]نهاية الكلمة[ 

رئيسة بعثة حكومة إقليم كردستان في واشنطن

الّسّيدة بيان عبد الّرحمن

الّســّيدة بيــان عبــد الّرحمــن هــي ممّثلــة حكومــة إقليــم كردســتان لــدى الواليــات المّتحــدة األميركّيــة، حيــث 
تعمــل علــى تعزيــز العالقــات بيــن كردســتان والواليــات المّتحــدة، وتدافــع عــن مواقــف حكومتهــا المتعّلقــة 
ــراكة. شــغلت  ــّزز الّتنســيق والّش ــة، فتع ــة والّثقافّي ــة واإلنســانّية واإلقتصادّي بالمســائل الّسياســّية واألمنّي
ــادة الحــزب  ــت لمجلــس قي ــا انُتِخب ــة المّتحــدة، كم ــى المملك ــة الحكومــة إل ــد الّرحمــن دور ممّثل ــّيدة عب الّس

الّديمقراطــي الكردســتاني عــام ٢٠١٠.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٧٨٧٩

بصــورة عاّمــة، تمــّر علينــا الذكــرى السادســة إلبــادة الكــرد اإليزيدّييــن وهــي جريمــة ضــد اإلنســانّية جمعــاء وســتبقى فــي ذاكــرة كل منصــب لســنين 
ــى ٢٠١8. فــي هــذا الوقــت، إحنــا ســّوينا فقــط قــرار  ــة مــن ٢٠١٤ حّت ــا أحكــي اليــوم علــى البرلمــان العراقــي خــالل األربعــة ســنوات الماضّي طــوال. أن

جريمــة داعــش ضــد اإليزيدّييــن هــذه الجريمــة جريمــة إبــادة.

إحنــا نعــرف داخــل البرلمــان العراقــي حّتــى إذا كان إحنــا نعتــرف بهــذه الجريمــة كجريمــة إبــادة مــا بهــا أي اســتفادة لهــذا المجتمــع العراقــي ألّنــه جريمــة 
اإلبــادة البشــرّية تحتــاج الــى ]االعتــراف بهــا[ مــن قبــل المحكمــة الدولّيــة والعــراق، إحنــا نعــرف الــى حــد اآلن مــا انضــم الــى المحكمــة الدولّيــة، لهــذا 
هــذه الجرائــم، هــذه اإلبــادة هــذا القــرار صــدر مــن البرلمــان العراقــي مجــّرد قــرار وباقــي بــدون أي اســتفادة. مــع األســف الشــديد يعنــي هــذا الشــيء. 
ــوزراء، مــال رئيــس البرلمــان، مــع األســف الشــديد، بعــد ســّت  ــة، مــال رئيــس ال ــان مــال رئيــس الجمهورّي ــا ســمعنا بي ــوم ذكــرى إحن لحــد اآلن، الي
ســنوات، مــا بهــا أي شــيء، ]ال يوجــد[ أي قــرار علــى تنفيــذه علــى أرض الواقــع، ]ال يوجــد[ أي شــيء ســّواه خــالل الســت ســنوات لهــذه الجريمــة 
ضــد اإلنســانّية وخاصــًة ضــد اإليزيدّييــن. نحــن نعلــم هــذه الجريمــة تحتــاج الــى دولــة قوّيــة، وهــذه الدولــة كاســمها دولــة العــراق، مــن قبــل رئيــس 
الــوزراء، جمــع كل هــذه األدّلــة الموجــودة داخــل دولتنــا. مــع األســف، مــن ٢٠١٤ ل ٢٠١8، مــن هــذا الوقــت فقــط شــّكلت محكمــة فــي دهــوك، هــذه 
المحكمــة لجمــع األدّلــة لإلبــادة، لجرائــم الدواعــش. إحنــا عرفنــا وهــذه المحكمــة محكمــة صغيــرة، فقــط مجــّرد قاضــي ومحقــق عدلــي واالّدعــاء العــام. 
هــذه المحكمــة الصغيــرة تحتــاج الــى- داخــل العــراق إحنــا نشــّكل هــذه المحكمــة، محكمــة خاّصــة، لجمــع هــذه األدّلــة. مــع األســف، مــا فــي قــرار، مــا 
فــي أي محكمــة مختّصــة. وفــي شــيء آخــر مهــم إحنــا الزم نحكيــه هــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن مــن ٢٠١٧ كقــرار ]...[ صحيــح. هــذا المجلــس األممــي 
شــّكل هــذا القــرار ومجموعــة مــن األمــم المّتحــدة داخــل العــراق، ولجنــة هــم خاّصــة، مجموعــة مــن األشــخاص علــى أســاس الزم هــذه األشــخاص 
عندهــم خبــرة تاّمــة مــن القضــاة، عندهــم خبــرة مــن جرائــم اإلبــادة مــع األســف، هــذا الشــخص الموجــود فــي هــذه الّلجنــة ]كانــت[ طبيبــة أســنان. مــع 

األســف يعنــي، ليــش أنــا أقــول هــذه الحقائــق، إحنــا إذا كّنــا فعــاًل نريــد نشــتغل، الزم أشــخاص مختّصيــن يشــتغلون بهــذه األمــور.

والشــيء اآلخــر الّلــي الزم نعرفــه، الــى حــد اآلن مشــروع قانــون الناجيــات وصــل الــى مجلــس النــواب مــن ال ٢٠١8 لحــد اآلن، فقــط ُقــِرء قــراءة أولــى. 
وهــذا المشــروع، إحنــا عندنــا مشــكلة كبيــرة فيــه. أكــو فقــرة، إحنــا مشــاكلنا هــواي خاصــًة... مختــص بالنســاء اإليزيدّيــات. عندهــم أطفــال، أطفــال 
ُأنجبــوا عــن طريــق االغتصــاب وهــذه األطفــال يحتاجــون مــا عندهــم هوّيــة، أحــوال مدنّيــة، بطاقــة وطنّيــة، الــى حــد اآلن، يمكــن هــذه األطفــال اآلن 
ــى القوانيــن النافــذة داخــل العــراق،  ــون، كتــب- نرجــع ال ــرة. داخــل مشــروع هــذا القان ــة. هــذه مشــاكل كبي هّســا عندهــم مدرســة بــدون أي هوّي
القوانيــن النافــذة داخــل العــراق، إذا كان أي طفــل يولــد بالعــراق بــدون أب، مباشــرًة مســلم وهــذه مشــاكل كبيــرة إحنــا نعــرف شــقد ]قديــش[ هــذه 
المشــاكل موجــودة ألّن هــذا الطفــل يمكــن إذا كان أم، مــن أي ديانــة، تحــب هــذا االبــن أو ابنــة إلهــا وباســمها. هــذه مشــكلة الــى حــد األن، إحنــا 
داخــل العــراق، األطفــال بأســماء أبوهــم وإذا كان مــا عندهــم أب حقيقــي، عــن طريــق عقــد الــزواج، هــذا األب الزم أب وهمــي. وهــذه مشــكلة إحنــا 
نعــرف اشــقد عندنــا أطفــال بــدون هوّيــة، يعنــي أنــا مــا أقــول أطفــال الدواعــش ألن هــذه األم اغتصبهــا بــدون إرادتهــا وهــذا الطفــل باآلخــر، أنــا أم، 

وهــذا طفلــي وأنــا أريــد أرّبــي هــذا الطفــل. 

مــو أنــا أحكــي هــذا الطفــل منــو أبــوه بــس أعــرف يحتــاج بــأي دولــة إذا كان صــارت هــاي المشــاكل وبــالء بالدولــة يحتــاج الــى قوانيــن جديــدة. أّمــا 
داخــل الدولــة العراقّيــة خاصــًة برلمــان العــراق لحــد اآلن ماكــو ]مــا فــي[ مشــروع وماكــو نّيــة ألعضــاء البرلمــان حتــى يعّدلــون هــذه الفقــرة. مــع األســف 

يعنــي، إحنــا إذا نحكــي بصــورة قانونّيــة عــن بلــد العــراق. 

وشــيء آخــر كّلــش ]كثيــر[ مهــم، إحنــا نحكــي عــن ضحايــا، ضحايــا رجعــوا مــن إيــد داعــش. الزم نعــرف أغلــب الضحايــا، عوائــل الضحايــا، اشــتروا هــؤالء 
الضحايــا بــدون دعــم حكومــي، الحكومــة العراقّيــة، إهمــال تــام عــن طريقهــم، مــا عندهــم أي دعــم لهــذه العوائــل حتــى يرّجعــون نســائهم، بناتهــم، 
]مــن[ بيــن إيــد داعــش. هــّم ألنفســهم اشــتروا هــذه البنــات وهــذه الضحايــا رجعــوا الــى العــراق. مــع األســف، حكومــة إهمــال كبيــر لــدى الحكومــة 
ــام لهــذه  ــة عندهــا برنامــج الزم، عندهــا برنامــج ت ــت فعــاًل هــذه الدول ــي إذا كان ــا نعــرف، يعن ــا. إحن ــة ومــا عندهــا أي اهتمــام لهــذه القضاي العراقّي
الضحايــا. شــو ســّووا لهــذه الضحايــا لحــد اآلن مــن ٢٠١٥؟ أكــو عندنــا قانــون، قانــون حمايــة اجتماعيــة. بهــذا الوقــت، إحنــا كلجنــة المــرأة وهــي لجنــة 
المــرأة فــي إقليــم كردســتان طلبنــا مــن وزارة الرعايــة اإلجتماعّيــة فــي هــذا الوقــت أكــو قانــون مــن قبــل الرعايــة االجتماعيــة. إحنــا طلبنــا حتــى مــن 
الوزيــر، حتــى مشــمولين هــذه الضحايــا بهــذا القانــون ]بســبب[ الحمايــة اإلجتماعّيــة. طلبنــا وســّووينا، مــع األســف لحــد اآلن أقــل مــن الضحايــا، ]القليــل 
مــن[ الضحايــا النســاء والفتيــات اســتفادوا مــن هــذا القانــون ألن المشــاكل بيــن حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الفيديرالّيــة، يعنــي باقيــة، مــا 
ــة  ــة، هــذه الرعاي ــى رعاي ــم كردســتان ]...[ فقــط محتاجــة ال ــى إقلي ــل هــذه األســماء، رجعــوا مــن داعــش ال ــم كردســتان توّص قــدروا، حكومــة إقلي
موجــودة داخــل قانــون الزم يؤخــذ أو تأخــذ هــذه البنــت أو الضحّيــة حّتــى يعيــش فــي هــذه المناطــق. كلنــا منعــرف ويــن يعيشــون، يعيشــون فــي 
المخّيمــات شــقق وضعهــم صعــب. بــس هــذه الخالفــات لحــد اآلن، هــاي الســت ســنوات موجــودة وباقيــة. مــا بهــا أي خطــوات حقيقّيــة، خطــوات 

لهــم حكومــة إقليــم كردســتان وهــم الحكومــة الفيديرالّيــة. 

ــة. بــأي طريقــة إحنــا نجمــع األدّلــة؟ غيــر عندنــا محكمــة مختّصــة لجمــع األدّلــة؟ قاضــي مختــص لجمــع األدّلــة؟ هــذه المحكمــة  إحنــا نريــد جمــع األدّل
تحتــاج الــى دولــة، دولــة حتــى يشــكل هــذا ]...[ صــّدام حســين، بجرائــم صــّدام حســين، بعدهــا مــن ٢٠٠٣، مــن ٢٠٠٥، شــّكلنا محكمــة مختّصــة لجرائــم، 
لمحاكمــة المجرميــن- لنظــام صــّدام حســين. هّســا فــي هــذا الوقــت إحنــا محتاجيــن فعــاًل الــى هــذه المحكمــة المختّصــة لجمــع هــذه األدّلــة والدولــة 
ــة نوّصــل الــى  ــة القانونّي ــة، إحنــا شــلون نقــدر هــذه األدّل ــة. إذا كان مــا منضّمــة الــى محكمــة دولّي ــة لحــد اآلن مــا منضّمــة الــى محكمــة دولّي العراقّي
محكمــة دولّيــة. تقريبــًا قبــل ســنتين رئيــس الــوزراء الســابق بإقليــم كردســتان ورئيــس البرلمــان الســابق بإقليــم كردســتان، مجموعــة أدّلــة بيــن إيدي�هــم 
وصلــوا الــى المحكمــة، ال، ال، الــى المحكمــة الدولّيــة. إحنــا نعــرف يعنــي الدولــة الوحيــدة الّلــي تقــدر توّصــل جمــع األدّلــة الــى المحكمــة الدولّيــة، حتــى 
ــادة  ــادة، جريمــة إب ــرف كهــذه جريمــة، جريمــة إب ــة ويعت ــة يوصــل هــذه المحكمــة، حتــى هــذه المحكمــة لهــا إجــراءات قانونّي ــًا، بصــورة قانونّي قانوني

بشــرّية، جريمــة إبــادة إنســانّية. 

إحنــا محتاجيــن لهــذه األوقــات، مــّر ســّتة ســنوات، مــع األســف إذا كان هّســا الضحّيــة قبــل ســّتة ســنوات رجــع بإيــد داعــش بهــذا الوقــت، عنــده، 
بهــذا الوقــت عنــده، كّل األدّلــة بيــن إيدي�هــا وحتــى يقــدر يوّصــل الــى هــذه المحكمــة بأدّلــة حقيقّيــة وحّتــى كالمــي بهــذا الوقــت كالم بــس بعــد ســّتة 

ســنوات، إذا إحنــا نوّصــل لهــذه المحكمــة يمكــن مــا يوّصــل هــذه األمــور البشــعة الّلــي صــارت بهــاي يوّصــل الــى هــذه المحاكــم. 

هــذه المشــاكل لحــد اآلن موجــودة والبرلمــان العراقــي مــع األســف وهــم البرلمــان الكردســتاني مــع األســف مــا عنــده أي قــرار لتشــكيل أي لجنــة 
مختّصــة لجمــع األدّلــة مــّرة أخــرى أقــول. وشــيء آخــر هــم أنــا أحكــي لحــد اآلن، هــذه الضحايــا عندهــم مشــاكل هــواي داخــل المخّيمــات، إحنــا كــم 
مــّرة زرنــا المخّيمــات ألّن بعــض مــن هــذه الضحايــا رجعــوا، إحنــا نعــرف داخــل مناطقهــم كشــنغال، ككوجــو. أغلــب المستمســكات القانونّيــة حرقــة فــي 
هــذه المناطــق وبعضهــم لحــد اآلن بــدون أي مستمســكات، هــذه المستمســكات ضروريــة بعضهــم عندهــم بهــذا الوقــت تزّوجــوا وعندهــم عقــد 
الــزواج وفــي الّلــي لحــد اآلن عندهــم أطفــال بــدون أي مستمســك قانونــي. هــذه المشــاكل كــم مــّرة وصلــت الــى حكومــة كهــذا، عمــل الحكومــة 
الفيديرالّيــة بطريقــة ســهلة يعمــل علــى هــذه األمــور، يوّصلهــا الــى أماكنهــم بطريقــة قانونّيــة أســهل. أّمــا مــع األســف كل هــذه المشــاكل باقيــة مجــّرد 

الّسّيدة الّنائبة ريزان شيخ دلير
 عضو في مجلس الّنّواب العراقي

الّســّيدة الّنائبــة ريــزان شــيخ دليــر هــي ناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان وعضــو فــي البرلمــان العراقــي 
حيــث تشــارك فــي الّلجنــة البرلمانّيــة المتعّلقــة فــي الّنســاء واألطفــال واألســرة. هــي أًضــا عضــو فــي شــبكة 

الّنســاء البرلمانّيــات فــي العــراق، وعضــو فــي جمعّيــة كردســتان للمحاميــن.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٨٠٨١

بــكل ســنة بالذكــرى، عندهــم مجموعــة خطابــات أساســّية، كمثــل اليــوم أنــا ســمعت كلهــم عندهــم بيانــات، عندهــم اســتنكار لهــذا اليــوم أّمــا بــدون 
أي عمــل حقيقــي. 

أّمــا شــيء مهــم إحنــا الزم نهتــم بهــا وشــيء الزم إحنــا نفتخــر بي�هــا، امــرأة إيزيدّيــة قــدرت توّصــل هــذه األصــوات الــى العالــم، الــى دول العالــم، هــذه 
األصــوات الحقيقّيــة، كجريمــة االغتصــاب وجريمــة اإلّتجــار بالبشــر، مــو جريمــة اعتياديــة. أّمــا المــرأة اإليزيدّيــة ]النســاء اإليزيدّيــات[، قــدر]وا[ بأصواتهــم، 
بقّوتهــم، وّصلــوا هــذه الجرائــم الــى بــّرا البلــد، الــى العالــم. إحنــا نفتخــر بناديــا مــراد، بحنيفــة، بكلهــم بــكل هــذه النســاء الّلــي قــدروا يوّصلــون هــذه 
األصــوات الــى بــّرا العــراق حتــى يســمعون، حتــى يعرفــون هــذه الجرائــم يعنــي طريقــة ســمع هــذه األصــوات عــن طريــق النســاء اإليزيدّيــات. والــى حــد 
اآلن، هــم أقويــاء فعــاًل وأنــا أطلــب مــن كل النشــطاء اإليزيدّيــات بــأّن هــّم فعــاًل الضحايــا ويعرفــون شــقد هــذا األلــم الموجــود بداخلهــم. هــّم يقدرون 
مــّرة أخــرى يوّصلــون هــذه األصــوات الــى العالــم ألنــه هــذه الــدول مــع األســف، ألّنــه االنضمــام الــى المحكمــة الدولّيــة يمكــن للدولــة العراقّيــة كّلــش 
صعــب. أّمــا إحنــا، مجموعــة مــن الطرائــق األخــرى موجــودة حتــى عــن طريــق النشــطاء المدنّييــن، حتــى عــن طريــق ســفرائنا بطريقــة أخــرى. نطلــب مــن 
الــدول األخــر]ى[، مــن ال- إحنــا نعــرف داخــل داعــش مجموعــة مــن الــدول، كأعضائهــم موجــودة داخــل هــذه الفــرق اإلرهابّيــة الّلــي اســمها داعــش. 
إحنــا نطلــب مــن هــذه الــدول األخــرى، عــن طريــق البرلمانيــات، برلمــان هــذه الــدول، حتــى يعترفــون بهــذه الجريمــة كجريمــة اإلبــادة وبهــذا الوقــت 
إحنــا نقــدر عــن طريــق هــؤالء النشــطاء، عــن الطريــق- هــذه األدّلــة القليلــة كموجــودة داخــل دولتنــا. ألّن إذا كان ماكــو ]مــا فــي[ محكمــة مختّصــة، 
ماكــو ]مــا فــي[ مــكان مختــص لجمــع األدّلــة، شــلون إحنــا نوّصــل؟ ليــش أنــا هلقــد أحكــي علــى موضــوع األدّلــة وموضــوع التثبيــت، ألّنــه باآلخــر، إذا 
كان أنــا أريــد هــذه الجريمــة، جريمــة إبــادة، جريمــة إبــادة بشــرّية، بــأي طريقــة، غيــر عندنــا- ]...[ كّل األدّلــة قانونّيــة حتــى نوّصــل الــى هــذه المحكمــة. 
كل هــاي األدّلــة قانونّيــة بإيدنــا حتــى بصــوت عالــي إحنــا نــروح ايــم هــذه المحكمــة وهــذه الطريقــة األولــى عــن طريــق الدولــة العراقّيــة. مــن هّســا 
أنــا أقــول الدولــة العراقّيــة مــا عندهــا أي ]...[ أكيــد عندهــا دور أّمــا مــا عندهــا حــق عــن طريــق الدولــة العراقّيــة يوّصــل هــذه األدّلــة الــى المحكمــة 
الجنائّيــة. الزم بــأي طريقــة إحنــا نعمــل علــى دول األخــرى حتــى هّمــا يســاعد]و[نا نوّصــل هــذه األدّلــة الــى المحكمــة ويعتــرف المحكمــة بهــذه الجريمــة 
ألّنــو إحنــا ســوابق، داخــل العــراق، جريمــة أنفــال، جريمــة حلبجــة، الــى حــد اآلن هــذه الجرائــم مجــّرد يعتــرف الحكومــة العراقّيــة أو البرلمــان العراقــي 

كهــذه جرائــم إبــادة بــدون أي شــيء قانونــي داخــل الدولــة وبــّرا الدولــة. 

ألّنــه كلنــا نعــرف يعنــي إذا كانــت الدولــة العراقّيــة فعــاًل تريــد لهــذه الضحايــا، تشــتغل وتعمــل بصــورة جّديــة ألّنــه إحنــا نعــرف هــذه الجريمــة مــو مجــّرد 
مــو بــس اعتــراف، هــّم محتاجيــن الــى- هــذه الضحايــا محتاجيــن الــى قوانيــن أخــرى، محتاجيــن الــى إعانــة أخــرى، محتاجيــن الــى رجوعهــم الــى أماكنهــم. 
لحــد اآلن أغلــب اإليزيدّييــن موجوديــن بالمخّيمــات مــع العلــم بعــد تحريــر هــذه المناطــق، الزم يرجعــون الــى أماكنهــم. ودورهــم مــّرة أخــرى وإرجاعهــم 
الــى حيــاة اعتيادّيــة. أغلــب النســاء بعــد مــا رجــع مــن إيديــن داعــش، الــى حــد اآلن الحالــة النفســّية مــا بهــا أي عــالج نفســي لهــذه االمــرأة الموجــودة 
ــا.  ــّرة أخــرى داخــل دولتن ــل م ــى تأهي ــن ال بالمخّيمــات. أعــرف بعــض المنّظمــات اشــتغلت، بعــض النشــطاء اشــتغلت، بــس بصــورة عامــة محتاجي
مــا عندنــا أي برنامــج حقيقــي، أي برنامــج مــن قبــل- خاصــًة إهمــال كبيــر مــن قبــل الدولــة العراقّيــة. اليــوم إحنــا شــفنا رئيــس الــوزراء العراقــي اجتمــع 
مــع مجموعــة مــن الضحايــا، الضحايــا اإليزيدّييــن بــس أتمّنــى هــذه الخطــوة مــو مجــّرد بــس اجتمــاع وبعــد بهــا انتهــاء. إحنــا محتاجيــن الــى كل هــذه 
األمــور بصــورة قانونّيــة وهــذه الضحايــا فعــاًل محتاجيــن الــى يعنــي حتــى مــّرة أخــرى مــا يتكــّرر داخــل دولتنــا. إحنــا نقــول المكــّون اإليزيــدّي، فعــاًل هــذا 
المكــّون بهــا احتــرام الــى هــذه الدولــة، بهــا مكانــة بهــذه الدولــة، العــراق تعتــرف بــأّن هــذه مكّونــات شــيء عظيــم داخــل دولتهــا بــس يحتــاج الــى 
حمايــة مــو مجــّرد بالــكالم. مــّرة أخــرى أنــا أقــول أتمّنــى، أتمّنــى الســنة الجايــة إحنــا نعتــرف مــن قبــل دولتنــا بحريمــة إبــادة عالميــًا ]...[ إبــادة اإليزيدّييــن 
وكل المكّونــات األخــرى داخــل العــراق. وشــيء آخــر، أتمّنــى النســاء اإليزيدّيــات، الســنة الجايــة عندهــم دور قــوي داخــل شــنغال ومناطقهــم ألّنــه 

فعــاًل هــّم أقويــاء وفعــاًل هــّم دورهــم دور قــوي وهــذه هّســا- أي معرفــة داخــل دول العالــم بجريمــة إبــادة بشــرّية ضــّد اإلنســانّية مــن قبــل النســاء 
اإليزيدّيــات. وشــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة العربّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة اإلنكليزّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٨٢٨٣

خطابات رئيسة

أّواًل، تباريكــي وصالتــي لمــن عانــى مــن إرهــاب داعــش ولمــن نجــح فــي تنظيــم هــذا المؤتمــر، تباريكــي لكــم جميعــًا. خــالل فتــرات المعانــاة، برهــن 
ــون عــن بســالتهم فــي تعّلقهــم بتقاليدهــم وهوّيتهــم. أنتــم أهــل الشــجاعة واإليمــان. ليبارككــم الــرب.  اإليزيدّي

ســأتحّدث اليــوم عــن ثالثــة أمــور: العدالــة، األمــن، الكرامــة. العدالــة ال يجــب أن تكــون كلمــة فارغــة مــن معناهــا فهــي ركيــزة المجتمــع المدنــي الــذي 
يتعــاون معنــا لتحســين أوضــاع الجميــ�ع. ال عــذر لإلبــادة األشــورّية، األرمنّيــة، الكلدانّيــة، الســريانّية فــي العــام ١9١٥ حّتــى ١9١٧ إاّل إنــكار وإزالــة حوالــي 
ألفــي ســنة مــن المســيحّية علــى أيــدي تركيــا ولــم يحاكــم أحــد. واآلن، إبــادة اإليزيدّييــن وهنــاك أيضــًا إبــادة الي�هــود علــى أيــدي األلمــان خــالل الحــرب 
ــم؟ نحــن  ــادة ممنهجــة لهــم بســبب إيمانهــم مــاذا يفعــل العال ــة إب ــورغ. وعندمــا يقــع اإليزيدّييــن ضحّي ــاك محاكــم نورنب ــة وكانــت هن ــة الثاني العالمّي
نعلــم أن المعتديــن علي�هــم دّمــروا تاريخهــم ويســعون الــى تدميــر مســتقبلهم. ال يخفــى عليكــم أن المســيحّية فــي العــراق هــي مــن أقــدم الديانــات 
وهــي مهــّددة باالنقــراض. والكنيســة فــي العــراق هــي ضحّيــة كبيــرة منــذ العــام ٢٠٠٣ و6١ كنيســة ومــكان مقــّدس تــم تدميــره، ٢٥,٠٠٠ منــزل تّمــت 
مصادرتهــم، ١٥٠,٠٠٠ مســيحي تــّم تشــريده، ناهيــك عــن آالف مــن المخطوفيــن أو المقتوليــن. ثالثــة كاهنــة وســّتة شمامســة ومطــران تــّم قتلهــم 

ولــم يحاكــم الجنــات.

اإلبــادة بحاجــة الــى المحاســبة والتوبــة والــى شــفاء الضحايــا. األمــة األلمانّيــة شــفت نفســها بنفســها مــن خــالل االعتــراف بإبــادة الي�هــود، الحكومــة 
الروندّيــة أدركــت أن التســامح والمصالحــة همــا أساســّيان فــي بنــاء رونــدا الموّحــدة. أرجــو أن تنّظــم األقّلّيــات مؤتمــرًا فــي العــراق حيــث يلتقــي مــن 
عانــى ومــن مــارس اإلبــادة. ويكــون ذلــك درســًا لألجيــال المقبلــة حــول اإلبــادة الجماعّيــة وكيفّيــة منعهــا. كمــا أشــّجع منّظمــة يــزدا علــى بنــاء متحــف 
لإلبــادة الجماعّيــة فــي ســنجار، متحــف يجمــع العدالــة، الحمايــة، تمكيــن النســاء، حقــوق الملكّيــة والالئحــة تطــول. لكــن، نحــن بحاجــة دومــًا الــى التركيــز 

علــى قدســّية الحيــاة واإلنســان.

 بعــد العدالــة األمــن، لطالمــا يبقــى األمــن هاجســًا غيــر معالــج فيســود الــاّل اســتقرار والــاّل أمــن وبالتالــي ينقــرض األفــراد وثقافتهــم. المســيحّيون 
الذيــن هربــوا مــن بغــداد والبصــرة الــى الشــمال للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ونحــن نعــرف أن ســهل نينــوى وســنجار ليســا آمنيــن وهنــاك غيــاب إلرادة 
جماعّيــة محلّيــة ودولّيــة لالقتصــاص مــن المرتكبيــن وحمايــة هــؤالء وإاّل سنشــهد انقراضهــم وقبولهــم فــي الســنوات المقبلــة. وبعــد العدالــة 
واألمــن، الكرامــة. نحــن ال نريــد مــن األقلّيــات أن تغــادر دولهــا بــل نريــد منهــا البقــاء وإعــادة بنــاء بالدهــا بأمــان فــي المــدى الطويــل. نجــزي الشــكر 
لــوكاالت المعونــة اإلنســانّية علــى تقديــم المســاعدة فــي هــذه األزمــة وكان مــن األجــدى بهــا أن تعتمــد خّطــة منّســقة وعمليــة فنحــن بحاجــة الــى 
هــذه الخّطــة بشــكل ملــّح. ٧٠٪ مــن اإليزيدّييــن قــد تــم االعتــداء علي�هــم بشــكل ممنهــج وتشــريدهم وهــم اآلن ضحايــا صدمــة والبطالــة مــع مســتقبل 
مجهــول ومــع انعــدام إمكانّيــة البقــاء الثقافــي. فمجتمــع اإليزيدّييــن يعيــش شــرذمة اجتماعّيــة ويتعــّرض لمزايــدات المذّكــرات المفاهيمّيــة الدولّيــة 
مــن أجــل البقــاء. وعندمــا نعالــج مشــكلة مــن خــالل الــوكاالت الدولّيــة، نتقــّدم بمذّكــرات مفهومّيــة ومقترحــات وعلينــا أن نطــرح األســئلة والــى حيــن 

قبــول مقترحاتنــا تبــرز مشــاكل أخــرى مــع تفاقــم المشــاكل اإلجتماعّيــة وســواها. مــن هنــا أهمّيــة إعــادة النظــر فــي هــذه المذّكــرات مجــّددًا.

واألمــر ســّيان بالنســبة الــى المســيحّيين الذيــن عانــوا األمّريــن مــن داعــش و٧٠٪ اليــوم يعانــون مــن البطالــة وبــدون مســاعدة الــوكاالت اإلنســانّية 
المســيحّية لــم تكــن الكنائــس لتبقــى علــى قيــد الحيــاة بعــد مجــازر داعــش. ونحــن نعــرف أن الحكومــة الهنغارّيــة ووكاالت أخــرى تقّدمــت بدعمهــا وفــي 
الســنة األخيــرة، وصلتنــا أمــوال مباشــرة للكنيســة مــن الحكومــة األمريكّيــة مــن خــالل ال USAID وذلــك مــن خــالل الجامعــات الكاثوليكّيــة فــي أربيــل. 

 سيادة المطران بشار وردة
 رئيس أساقفة الكلدان الكاثوليك في أربيل

ــم كردســتان  ــل، فــي إقلي ــدان الكاثوليــك فــي أربي ســيادة المطــران بشــار وردة هــو رئيــس األســاقفة الكل
شــمال العــراق. هــو الّناطــق العالمــي باســم مــن َبِقــَي مــن مســيحّيـي العــراق بعــد غــزو داعــش للموصــل 
ولنينــوى عــام ٢٠١٤. أشــرف المطــران وردة علــى الغــذاء والّســكن والّتعليــم والّرعايــة الّرعويــة لحوالــي 
٢٠،٠٠٠ أســرة مســيحّية مهــّددة. هــو معّلــم بــارع ومؤّلــف كتــب ومقــاالت، ومؤّســس مــدارس كاثوليكّيــة 

ــة. فــي بغــداد وفــي أربيــل كمدرســة مــار قــردخ والجامعــة الكاثوليكّي



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٨٤٨٥

ــا بحاجــة الــى اســتجابة  ــر أأّنن ــا غي ــة المتماثلــة فــي ظــل جائحــة كورون األقّليــات باتــت اليــوم فــي حــاٍل مــن المنافســة للحصــول علــى المــوارد الخارجّي
جماعّيــة وموّحــدة مــن وكاالت المســاعدة اإلنســانّية لتقديــم برامــج ســبل المعيشــة وليــس فقــط محــاوالت متجزئــة فهــذا لــن ينفــع فــي التصــّدي 

للمســتويات العاليــة مــن البطالــة. 

ــاة الالحقــة باإليزيدّييــن. طبعــًا، هنــاك رغبــة منّســقة لتوظيــف الجهــود والمــوارد فــي برامــج  فــي خالصــة القــول، مــن المرفــوض أن نقبــل بالمعان
ــة وأخيــرًا وليــس آخــرًا فــي حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان فالعدالــة وحدهــا واألمــل وحــده يشــعرون  ســبل المعيشــة والتعليــم والرعايــة الصحّي
اإلنســان باألمــان وبقيمتــه وال بــد مــن مقاربــٍة شــاملة. وهنــا نطالــب بعمــٍل جماعــي بيــن الواليــات المّتحــدة والمملكــة المّتحــدة واالتحــاد األوروّبــي 
ــا  ــا. قنصليــات علــى مســافة ســاعة أو ســاعتين فــي الســّيارة مــن ســنجار أو ســهل نينــوى إاّل أنهن ــرت األقّليــات القديمــة لدين لمســاعدتنا وإاّل اندث
نندثــر ونــزول ويبــدو أن القبــول غيــر ناجحــة لذلــك نرجوكــم التفكيــر بشــكٍل ملــّي أكبــر وإعطــاء إجابــة جماعّيــة. نحــن ســعيدون بمجــيء األســرة الدولّيــة 
الــى الجامعــة الكاثوليكّيــة فــي إربيــل لتبــادل األفــكار والخطــط لألقلّيــات وال أن تكــون مجــّرد كالم معســول. نحــن بحاجــة الــى خّطــة مباشــرة وعملّيــة 
والحــوار المســتمر ال بــد وأن ينجــح فــي تحويــل المجتمعــات المنقســمة الــى مجتمعــات متعاونــة ومدنّيــة. نحــن نكــن كل التقديــر للشــعب اإليزيــدّي 
لصمــوده فــي وجــه مــن أنكــر وجــوده وأراد القضــاء عليــه. نحــن نطالبكــم بالصــالة لألقّليــات فــي العمــل جنبــًا الــى جنــب. فالعمــل الجماعــي ســيمّكننا 

جميعــًا وسيســّددنا فــي إيماننــا ويجّذرنــا فــي تقاليدنــا ويضمــن مســتقبل كريــم وعــادل وشــكرًا. الــرب بارككــم جميعــًا.

]نهاية الكلمة[ 

منــذ ســنة لقــد اســتقبلت اثنيــن مــن ضحايــا اإلبــادة، ولقــد بكيــت معهمــا. ويشــّرفني أن أكــون فــي هــذا الحفــل وال يســعني ســوى أن أتحــّدث عــن 
الصــور الفظيعــة التــي رأيناهــا والفظائــع التــي اقترفهــا داعــش. اليــوم، يســعدني جــًدا أن أكــون جــزءًا مــن هــذه الفعاليــة. واســمحوا لــي أيضــا أن أنقــل 

لكــم التحيــات الطيبــة لرئيــس وزراء بادن-فورتمبيــرغ الســيد كريتشــمان.

نتذكــر جميًعــا الصــور الرهيبــة للفظائــع التــي ارتكبتهــا الدولــة اإلســالمية المزعومــة فــي العــراق وســوريا. آالف مــن األشــخاص قتلــوا، عشــرات اآلالف 
ــا اليــوم ونحــن نــدرك بالفعــل الوضــع  فــّروا فــي الجبــال، وهــذه الصــور صــور العنــف والقتــل للرجــال والنســاء واألطفــال تبقــى نشــيطة فــي ذاكرتن
ــدّي يعيــش مــن دون آمــال فــي المســتقبل فــي الخّيمــات فــي دهــوك.  ــر مــن ٣٠٠,٠٠٠ إيزي ــًا. أكث ــات للمشــّردين داخلّي الراهــن المحفــوف بالتحّدي
وفقــط عــدد محــدود جــّدًا مــن المشــّردين داخلّيــًا اســتطاعوا العــودة الــى قراهــم بشــكٍل آمــن وطوعــي خــالل الســنوات الماضيــة بســبب الوضــع غيــر 
المســتقر مــن الناحيــة الّسياســّية. بالنســبة الــى أولئــك الذيــن فــّروا الــى دوٍل أخــرى، فهــم انضّمــوا الــى الالجئيــن. بالنســبة الــى جائحــة كورونــا، فــإن 

العــودة الــى القــرى بشــكٍل آمــن يشــّكل تحــدٍّ وهنــاك أيضــًا المحدودّيــة فــي ســبل المعيشــة األمــر الــذي يجعــل هــذا الخيــار صعــب. 

ولكــن يجــب علــى أن أقــول اليــوم أن الشــعب اإليزيــدّي ليــس وحــده. فــإن الحكومــة األلمانّيــة ســتكمل دعمهــا الــى الشــعب والمجتمــع اإليزيــدّي. 
نحــن ســوف نكمــل الدعــم لتحســين ســبل المعيشــة فــي مخّيمــات الالجئيــن وبالطبــع، فــإن مشــاري�ع المســاعدة البشــرّية ســتتواصل فــي الدهــوك 
وحّتــى فــي ظــل جائحــة كورونــا ســوف نقــوم بتوفيــر المســاعدات الطارئــة وســوف ندعــم النســاء واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي مخّيمــات وفــي 
أوضــاع هّشــة خــالل الســنوات الخمســة. وســوف نطالــب أيضــًا بإحقــاق العدالــة ونحــن نرّحــب بالمّدعــي العــام فــي ألمانيــا الــذي اّدعــى علــى داعــش 

بمــا أأّنــه ارتكــب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانّية وجرائــم اإلبــادة الجماعّيــة. 

ــادة  هنــاك العديــد مــن النســاء اللواتــي تحّليــن بالشــجاعة إلســماع الصــوت وفــي ابريــل هــذا العــام، المحاكمــة األولــى فــي العالــم المتعّلقــة باإلب
ــوّد أن نحــول  ــواب المحاكمــة ونحــن معــًا ن ــح أب ــى فت ــاك شــخص تقــّدم بإفــادة وهــذا مــا أثمــر ال ــن قــد فتحــت فــي فرانكفــورت وهن ضــد اإليزيدّيي
دون استنســاخ مــا حصــل فــي ســورّيا والعــراق فــي المســتقبل. وأنــا كّلــي إيمــان بــأّن هــذا شــرط أساســّي للســالم علــى المــدى الطويــل ولجهــود 
ــم ي�هــزم بشــكٍل كامــل وأن هنــاك بعــض الرواســب. ولهــذا الســبب، بعــد ســت  ــأّن داعــش ل ــه وب ــم تنت المصالحــة. ولكــن نحــن نعــرف أن الحــرب ل
ســنوات يجــب أن نؤّكــد أأّننــا بجانبكــم اليــوم. ونحــن لــن نرتــاح، نحــن لــن نتســامح مــع اإلبــادة، نحــن لــن ننســى ونحــن لــن نألــو جهــدًا لكــي نضمــن عــدم 

تكــرار هــذه المأســاة مــّرة جديــدة.

شــكرًا جزيــاًل إلتاحــة هــذه الفرصــة أمامــي للتحــّدث معكــم اليــوم وشــكرًا يــزدا لتنظيــم هــذا المؤتمــر المهــم. أتمّنــى لكــم الشــجاعة والقــّوة فــي 
المســتقبل وااللتــزام الجماعــي بينــا وبيــن الشــعب اإليزيــدّي للســنوات المقبلــة. 

]نهاية الكلمة[ 

وزيرة الدولة-في والية بادن-فورتمبيرغ االلمانية

 معالي الوزيرة تيريزا شوبر

معالــي الوزيــرة تيريــزا شــوبر وزيــرة دولــة ألمانّيــة مســؤولة عــن تنســيق الّسياســات. قــادت حــزب الخضــر فــي 
البرلمــان ورّكــزت علــى الّسياســة اإلجتماعّيــة والّصّحّيــة والبيئّيــة والّزراعّيــة. كانــت عضــو فــي المجلــس العــام 
ــة الكاثوليكّيــة وعضــو فــي الجمعّيــة العاّمــة لمجلــس األبرشــّية للكاثوليــك فــي مطرانّيــة  لألكاديمّيــة البافارّي

ميونيــخ وفريســينج األلمانّيــة.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية. ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.
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شــكرًا حضــرة الحضــور الكــرام، يطيــب لــي أن أشــارك فــي الذكــرى الســنوية السادســة لإلبــادة اإليزيدّيــة ذكــرى محزنــة لكــن مهّمــة. ســعادة المطــران 
تحــّدث عــن الذكــرى والمعانــاة وتحــّدث عــن بارقــة أمــل وأنــا واثــُق مــن أن منّظمــة يــزدا التــي نّظمــت مثــل هــذا المؤتمــر قــادرة علــى أكثــر مــن ذلــك. 
هنــا يــزداد أملــي عمقــًا وداعــش يجــب أن يكــون هدفنــا مالحقتهــا وهــي مســؤولّية العالــم ووضــع حــد لتكــرار ذلــك. كــم مــن مــّرة قلنــا ليــس مجــّددًا 

لكــن ال تــزال الالئحــة تطــول ســنجار، سربرنيتســا، ورونــدا وســواها ولنجعــل هــذه الالئحــة تتوّقــف. 

نريــد صنــع مســتقبل خالــي مــن اإلبــادة مــن خــالل إحقــاق العدالــة والســويد كانــت مــن المناصريــن إلحقــاق العدالــة وبنــاء الســالم المســتدام الــذي 
ينبثــق مــن تحقيــق العدالــة ومحاكمــة ومحاســبة المرتكبيــن. ونحــن مدركــون ألهمّيــة ذلــك ونحــن أكبــر مانــح لبرنامــج المســاعدات اإلنســانّية ونحــن كّنــا 
جــزء مــن التحالــف العســكري ضــد داعــش، والمطلــوب مّنــا أكثــر لكــن هــذا ال يقّلــل مّمــا أنجزنــاه حّتــى الســاعة. طبعــًا، أطالــب الســويد بتحّمــل المزيــد 
مــن المســؤولّيات لمســاعدة الناجيــن والناجيــات والكشــف عــن مصيــر المخفّيــن وأنجــز الكثيــر لكــن المطلــوب أكثــر. أطالــب الحكومــة الســويدّية ببــذل 

المزيــد لمســاعدة اإليزيدّييــن واإليزيدّيــات.

وهنــاك مجــاالت ثالثــة أعتبرهــا مهّمــة إلعــادة بنــاء المجتمــع اإليزيــدّي والســالم مســتدام، حقــوق النســاء، مكافحــة الفســاد، والدمقراطّيــة وســيادة 
ــر مــن المنّظمــات تحــاول العمــل علــى  ــاء مجتمــع كالمجتمــع اإليزيــدّي والكثي ــّي، المســاواة بيــن الجنســين أساســّية إلعــادة بن القانــون. بالنســبة ال
ــة بنــاء الســالم والمــرأة ال تقــل  ــًا فــي عملّي ــًا نســائّيًا قوّي إشــراك النســاء ودعــم حقــوق النســاء وحمايــة األطفــال وهــذا أساســي فنحــن نريــد صوت
عــن الرجــل علــى أكثــر مــن مســتوى وال بنــاء مســتقبل مســتدام وســالم دائــم مــن دون مشــاركة النســاء. ولتحقيــق التنميــة المســتدامة، ال بــد مــن 
مشــاركة النســاء أّيــًا كانــت المــوارد المطلوبــة. نحــن بحاجــة الــى محاربــة الفســاد وعلــى مــر التاريــخ رأينــا حــاالت مماثلــة. مشــاركة المــرأة انطالقــة جّيــدة 
ــة  ــّد مــن تخصيــص المزيــد مــن المــوارد إلشــراك النســاء فــي الحــرب علــى الفســاد. مــن جانــب ثالــث، الديمقراطّي لوقــف الفســاد واجتفافــه، وال ب
ــة  ــاء الديمقراطّي ــدون بن ــة ب ــم وال ديمقراطّي ــى هــذا الموضــوع، ال ســالم دائ ــر عل ــر وأكث ــد أكث ــي وال يســعني إاّل التأكي ــا برلمان ــون، أن وســيادة القان
وســيادة القانــون والحوكمــة الرشــيدة. فالحقــد المتنامــي فــي المجتمــع حيــث يتــم اإلســاءة بمعاملــة األقّليــات يتنامــى والالئحــة تطــول كمــا تعرفــون 

لــدى انعــدام ســيادة القانــون والدمقراطّيــة مــن هنــا أهمّيــة أن تكــون الديمقراطّيــة وســيادة القانــون فــي قلــب إعــادة بنــاء مجتمعــات. 

أخيــرًا، أشــكر يــزدا علــى الدعــوة الكريمــة وتنظيــم هــذه الفعالّيــة البالغــة األهمّيــة. شــرف كبيــر أن أشــارك معكــم وأن أدلــي بصوتــي فــي هــذا المجــال. 
وعليــه، أتمّنــى لكــم أطيــب التوفيــق فــي أداد دوركــم ونحــن ســنقوم بدورنــا بمــا فيــه ســالم مســتقبل اإليزيدّييــن ومســتقبلهم المشــرق. شــكرًا.

]نهاية الكلمة[ 

ــادة  ــزال اإلب ــة وال ت ــادة اإليزيدّي ــم، أواًل لــي شــرف المشــاركة فــي الذكــرى الســنوية السادســة لإلب ــي فــي العــراق وفــي العال ــدر، أصدقائ شــكرًا حي
مســتمّرة ضــد اإليزيدّييــن وضــد أقّليــات أخــرى فــي شــمال العــراق. ال يســعنا ســوى اســتذكار ضحايــا جرائــم الحــرب التــي ارتكبــت. وال بــد أن نحّيـــي 
ــة  ــة التــي تــدّل علــى قــّوة الثقافــة اإليزيدّي بســالة الناجيــن والناجيــات وال بــد وأن نســتذكر مــن غادرونــا وهنــا أوّد التركيــز علــى أهمّيــة هــذه الفعالّي
ــة وهــذا يعطينــا أمــاًل للمســتقبل فنحــن ال نحتفــي بإبــادات الماضــي بــل نحتفــي ببســالتكم وثقافتكــم وبأهمّيــة ردم الفجــوة لمــا  والجماعــة اإليزيدّي
فيــه خيــر لإلنســانّية ومســتقبلكم األفضــل. ارتكبــت بحّقكــم إبــادة ممنهجــة ومجرمــة ولــم تكــن علــى أيــدي حفنــة مــن العصابــات واألوبــاش بــل كانــت 
حملــة ممنهجــة مــن اإلبــادة ولكــم مّنــا تضامــن اســكتلندا معكــم. ولكــم مّنــا تضامــن مــن تابــع يــزدا وأفعالكــم منــذ ســّتة أعــوام والمطلــوب مــن الحكومة 
العراقّيــة وحكومــة إقليــم كردســتان بــذل المزيــد ونحــن نريــد المســاعدة بإعــادة بنــاء المجتمــع وفــي تحقيــق الســالم المســتدام والحــؤول دون تكــرار 
اإلبــادة فــي المســتقبل. تهانــي الحــاّرة لحيــدر ولمــراد ولعملكــم فــي يــزدا وأشــكر أيضــًا The Zovighian Partnership علــى دعمهــا ليــزدا مــن خــالل 
الجلســات الحوارّيــة الممتــّدة علــى يوميــن وأشــكر الــوكاالت األخــرى تحديــدًا الّســّيد كريــم خــان الــذي قــال كالمــًا ملهمــًا وســّلط الضــوء علــى أهمّيــة 

عمــل فريقــه فــي كشــف األدّلــة للمالحقــات الجنائّيــة ضــد المرتكبيــن. 

وهنــا أوّد أن أحّيـــي بســالة ال بــل شــجاعة ال بــل كرامــة فريــدة، ديانــا، نســرين، وســواهّن مــن شــبكة الناجيــات اللواتــي تحّدثــن فــي هذيــن اليوميــن. 
أشــعر بالتواضــع أمــام أفعالكــّن، كلماتكــّن، شــجاعتكّن، وأضــم صوتــي الــى صــوت المتحّدثيــن ولــن نخذلكــم بــل ســنبقى واقفيــن الــى جانبكــم. زرت 
دهــوك الســنة الماضيــة وكنــت أدرك الوضــع لكّننــي صدمــت علــى األرض بهــول المأســاة، مأســاة القابعيــن فــي المخّيمــات، ظــروف المعيشــة فــي 
ــاة  ــى ســنجار. استشــعرت معان ــة والكريمــة ال ــاق العــودة اآلمن ــاب آف ــي، وغي ــاب الدعــم النفســي واالجتماعــي والخدمات ــاة، غي المخّيمــات، المعان
النســاء والفتيــات والموجــودات والمخفّيــات وأســرهن علــى أيــدي داعــش. األســرة الدولّيــة بذلــت الكثيــر مــع الحكومــة العراقّيــة فــي خــالل الســنوات 
الّســّتة الماضيــة واّتخــذت خطــوات كثيــرة، لكــن هــذا غيــر كاٍف، هــذا غيــر كاٍف! كمــا قــال الّســّيد مــراد ســابقًا، نحــن بحاجــة الــى قــّوة أكبــر، الــى مــوارد 
ــر الخدمــات الالزمــة. فــي المملكــة المّتحــدة، نحــن فــي  ــة وتوفي ــن العــودة اآلمن ــًا مــن أجــل تأمي ــات، للمشــّردين داخلّي ــر للناجي ــى دعــٍم أكب ــر، ال أكب
مجلــس اللــوردات نبــذل قصــارى جهدنــا لدعمكــم فــي البرلمــان فــي مجــال التربيــة، العــودة اآلمنــة، واإلغاثــة اإلنســانّية. كمــا ندعــم قيــادة المملكــة 

المّتحــدة لمنــع العنــف الجنســي وفــي الســنة األخيــرة عملنــا مــع ناديــا علــى أهمّيــة جمــع األدّلــة. 

هنــا أحّيـــي حكومــة أســتراليا وحكومــة فرنســا وحكومــة ألمانيــا علــى الجهــود المبذولــة وقــد قّصــرت حكومتنــا بااللتــزام كمــا كّنــا ننشــد ونرجــو ونحــن 
كجــزء مــن مجلــس األمــن مطلــوٌب مّنــا أن نبــذل المزيــد لكشــف مصيــر المخفّييــن وســنواصل ممارســة الضغــوط علــى حكوماتنــا.

الذكــرى الســنوّية السادســة أمــس واليــوم عنوانهــا ردم الفجــوة بيــن اإلرهــاب واإلنســانّية. األمــن والحوكمــة الرشــيدة مطلبــان في ســنجار والمناطق 
ــة أساســّية  ــن بالصدمــات، العــودة اآلمن ــل الدعــم النفســي االجتماعــي للمصابي ــة أساســّية والخدمــات األخــرى مث المحيطــة والخدمــات المجتمعّي
فهنــاك اآلالف القابعــون فــي مخّيمــات النازحيــن والمشــّردين داخلّيــًا وإذا مــا نظرنــا الــى المســتقبل، يجــب أن نفّكــر ليــس فــي فهــم اآلخــر بــل فــي 
فهــم التنــّوع واالحتفــاء بــه ومــن خــالل فهــم اإلبــادة ومــن خــالل فهــم وســائل منــع اإلبــادة يمكــن أن نمنــع الفظائــع وتكــرار اإلبــادات فــي المســتقبل. 
وهنــا ال بــد مــن تحقيــق العدالــة للضحايــا ومســاءلة ومحاســبة المرتكبيــن عــن الجرائــم المرتكبــة. العدالــة والمحاســبة أساســّيتان ليــس فقــط لمــن 

قتلــوا وللناجيــن والضحايــا بــل لمنــع اإلبــادات فــي المســتقبل. ولمحاســبة المرتكبيــن عــن جرائمهــم. 

ــع النزاعــات أساســّية إذا  ــاء الســالم ومن ــات بن ــاء الســالم. نعــم، عملّي ــن المــرأة فــي إعــادة اإلعمــار وبن ــوم موضــوٌع ملهــم وهــو تمكي موضــوع الي

الّسّيد الّنائب اوآل مولر
 عضو في مجلس الّنّواب الّسويدي

الّســّيد الّنائــب اوآل مولــر عضــو فــي البرلمــان الّســويدي وعضــو منــاوب فــي لجنــة الّشــؤون المدنّيــة وعضــو 
منــاوب فــي لجنــة الّضرائــب. عمــل ســابًقا مستشــاًرا بلدًيــا لإلشــتراكّيين الّديموقــراط، كمــا كان ســكرتير 

ــم. ــة األطفــال والّتعلي ــي لرئيــس لجن ــب الّثان سياســي والّنائ

 الّلورد جاك ماكونيل
عضو في مجلس الّلوردات في المملكة المّتحدة

ــَن بعــد ذلــك فــي مجلــس الّلــوردات،  الّلــورد جــاك ماكونيــل هــو رئيــس وزيــر اســكتلندا ذو أطــول واليــة. ُعيِّ
ــاء  ــادرات بن ــوزراء فــي مب ــل رئيــس ال وأصبــح نائــب رئيــس منّظمــة اليونيســيف فــي المملكــة المّتحــدة. مّث
الّســالم وكان مستشــاًرا للّتعليــم فــي مــالوي وروانــدا. هــو أيًضــا ســفير وراعــي وعضــو مجلــس إدارة فــي 
العديــد مــن المنّظمــات غيــر الحكومّيــة الّدولّيــة والمحّلّيــة، ذات المقــّر فــي المملكــة المّتحــدة، كمــا هــو 

رئيــس جامعــة ســتيرلنغ.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٨٨٨٩

تمحــورت حــول مشــاركة النســاء. وإذا مــا تحّقــق ذلــك يكــون الســالم مســتدامًا. وال ســالم دائــم وإعــادة إعمــار مــن دون مشــاركة النســاء وكّلــي أمــل 
بــأّن بعــد كل هــذه اإلبــادة والمجــازر والفظائــع ســيتمّكن العــراق مــن أن يكــون مثــااًل يحتــذى بــه بإشــراك النســاء والفتيــات علــى أكثــر مــن مســتوى 
وال ســّيما فيمــا يتعّلــق بجهــود إعــادة البنــاء. يــا لــه مــن إرث لألحــداث الرهيبــة التــي حصلــت فــي هــذه الســنوات األخيــرة. أتمّنــى بصــدق وإخــالص 
أن نتمّكــن مــن مســاعدتكم بتحقيــق هــذه األهــداف والتصــّدي لإلبــادة ولكــم مّنــا الدعــم، وللحكومــة العراقّيــة مّنــا الدعــم ولحكومــة إقليــم كردســتان 
الدعــم ونرجــو منكــم تجــاوز الخالفــات لدعــم مجتمعاتكــم وأقّلياتكــم لســالم مســتدام ونحّييكــم علــى الجهــود المبذولــة حّتــى الســاعة ونقــف معكــم 

مجــّددًا وللمســتقبل حاضــرًا ومســتقباًل. شــكرًا. 

]نهاية الكلمة[ 

يشــّرفني أن أتمّكــن مــن الحديــث فــي هــذه المناســبة. اإلبــادة اإليزيدّيــة اعترفــت بهــا األســرة الدولّيــة وهــي خطــوة أولــى فــي إنهــاء المأســاة وعــدم 
تكرارهــا. وباألصالــة عّمــن أمّثــل، بــدأت باالعتــراف منــذ ســّتة أعــوام وال بــد مــن كشــف مصيــر آالف المخفّيــن نتيجــة اإلبــادة اإليزيدّيــة ونحــن نتضامــن 

معكــم وندعــم قضّيــة يــزدا ومنّظمــات أخــرى إلحقــاق العدالــة، وإنهــاء اإلبــادة، وإعــادة البنــاء.

 أعضــاء داعــش الذيــن ارتكبــوا جرائــم ضــد اإليزيدّييــن والمســيحّيين وأقلّيــات أخــرى فــي العــراق بمــا فــي ذلــك جرائــم ضــد اإلنســانّية وجرائــم عنــف 
جنســي وجرائــم حــرب ال بــد مــن اقتيادهــم أمــام المحكمــة. وبعــد انقضــاء ســّتة أعــوام، جمعــت األدلــة لكــن لــم تتحّقــق العدالــة.

ــة، المطلــوب مــن األســرة أن تشــعر بالعــار وأن تطمــر رأســها بالرمــل لتخاذلهــا بمحاكمــة  ــادة اإليزيدّي ــا للذكــرى الســنوّية الّسادســة لإلب  مــع احيائن
ــة  ــة البيروقراطي ــا ضحي ــم يحــّرك ســاكنًا لمنعهــا. ســّتة أعــوام وال زلن ــادة ول ــزم الصمــت أمــام اإلب ــن ومــن ل ــن والمرّوجي ــن، القاتلي ــات، المغتصبي الجن

ــون مــن العقــاب.  ــون يفلت ــة والمرتكب ــون ذكــرى إضافّي ــر اإلنســانّية. ال يجــب أن ينتظــر اإليزيدّي ــر وهــذه لطخــة علــى ضمي والتخــاذل والتحقي

األســرة الدولّيــة ال بــد وأن تتحــّرك بخّطــة عمــل لتحقيــق األهــداف المنشــودة ويجــب أن تتحــّرك الــوكاالت المانحــة بمواردهــا لدعــم تحقيــق العدالــة. 
وكل دولــة، عضــو فــي األمــم المّتحــدة يجــب أن ترّكــز األولوّيــة علــى اإلبــادة اإليزيدّيــة واالحتفــاالت والكوكتيــالت ال تنفــع لتحقيــق العدالــة لمصلحــة 
اإليزيدّييــن بــل االقتصــاص مــن الجنــاة. وعــدم الســماح بإفــالت األنظمــة الداعمــة والمرتكبيــن لإلبــادة. فــي هــذا الســياق، أشــّجع قــادة العالــم 
علــى دعــم هــذه القضّيــة األساســّية. والمتواطئــون والمرتكبــون ال يزالــون مفلتيــن مــن العقــاب. التعايــش الســلمي لــن يحصــل مــا لــم تتحّقــق 
ــة تغييــر الوضــع القائــم. بعــد ســّتة أعــوام، فتــرة طويلــة، يــوم واحــد  العدالــة وهــذا خطــأ ال يجــب أن نقبــل بــه. مــن هنــا، مســؤولّية األســرة الدولّي
طويــل، وموضــوع مداخلتــي هــو المــرأة والعدالــة. فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع وبنــاء الســالم وإعــادة اإلعمــار، والتاريــخ عّلمنــا أهمّيــة مكافحــة التمييــز، 
االصطفــاف، االنــكار، اإلبــادة، وســوى ذلــك. وال بــد وأن نفهــم، ونمنــع، ونــدرك أهمّيــة تحقيــق العدالــة ورفــع الظلــم عــن أجســاد النســاء والفتيــات 
واألطفــال. فاإليزيــدّي بصــرف النظــر عــن جنســه عانــى اإلبــادة بســبب ســادّية وجــرم داعــش. فاإلبــادة الجماعّيــة ضــد اإليزيدّييــن ال بــّد وأن يعتــرف 

بهــا مــن قبــل األســرة الدولّيــة وتدمــج جريمــة إبــادة جماعّيــة فــي قوانيــن العالــم والــدول.

ومــا مــن حــلٍّ للنــزاع مــا لــم يحصــل ذلــك ومــا لــم يحــدث التغييــر لــن تتحّقــق العدالــة للنســاء اللواتــي ارتكبــت اإلبــادة بحــق أجســادهّن وكل شــخص، 
كل دولــة، كل ثقافــة، وكل ديــن مدعــو ومدعــّوة الــى إحــداث التغييــر. وســتتكّرر اإلبــادة والجريمــة بحــق الفتيــات والنســاء إن لــم نتحــّرك. فــي كل 
ثقافــة، فــي كل دولــة، هنــاك إبــادات قــد تحصــل، ومــا مــن دولــة، وثقافــة وأقّليــة بمنــأى عــن ذلــك. وإن تكــّررت اإلبــادة اإليزيدّيــة، هــذا ســيكون 

مأســاة كبيــرة مــن هنــا أهمّيــة إحــداث التغييــر لتــدارك ذلــك. وال يجــب اســترقاق المــرأة أو اســتعبادها باســم الديــن، أو بذريعــٍة دينّيــة. 

وال بــد مــن دعــم الهيكلّيــات االقتصادّيــة التــي تتمحــور حــول مشــاركة النســاء. وال بــد مــن ضمــان حقــوق المــرأة إزاء التعليــم وضمــان ســيادة المــرأة 
علــى جســدها وحــق المــرأة بالموافقــة علــى العالقــات الجنســّية فالنســاء ضحايــا العنــف الجنســي أو الجنــس باإلكــراه. هــّن بحاجــة الــى مســاعدتنا 
وال بــد مــن تمكيــن النســاء فــي الوصــول إلــى كل المراكــز فــي االقتصــاد والسياســة واالجتمــاع واعتبــار جنســانّية المــرأة ســببًا أو ذريعــة لالغتصــاب 
وهــو أمــر غيــر مقبــول وافتــراض أن المــرأة أقــل قيمــة، أقــل قــدرة، أقــل ذكاًء، أقــل مهــارًة، أو أقــل كفايــًة مــن الرجــل ال سيســاهم فــي تطبيــ�ع وتجريــد 
المــرأة مــن إنســانّيتها وهــذا أمــر غيــر مقبــول. إن ممارســة األعمــال التجاريــة مــع أو احتــرام األنظمــة التــي تســتخدم القانــون، ســواء أكانــت دينيــة أو 
غيــر ذلــك، إلزالــة حقــوق المــرأة أو وضــع حواجــز أمــام المســاواة بينهمــا، يجعــل تجريــد المــرأة مــن إنســانيتها أمــرًا طبيعيــًا. إن الصمــت داخــل دوائــر 

 عضو في البرلمان الكندي

 الّسّيدة الّنائبة ميشيل ريمبل

الّســّيدة الّنائبــة ميشــيل ريمبــل عضــو فــي البرلمــان الكنــدي عــن كالجــاري نــوز هيــل. شــغلت ســابًقا مناصــب 
وزيــرة دولــة للتنــّوع اإلقتصــادي الغربــي، وســكرتيرة برلمانّيــة لوزيــر البيئــة، وناقــدة المعارضــة الّرســمّية 
للهجــرة ولاّلجئيــن وللمواطنــة. ُعِرَفــت بعملهــا الّتطّوعــي الّتحويلــي فــي كالغــاري فــي مجــال تنظيــم األحداث 
َيت واحــدة  والّنشــاطات، وبجمــع األمــوال وإدارة العديــد مــن المنّظمــات المحّلّيــة اّلتــي ال تبغــى الّربــح. ُســمِّ
مــن أفضــل ١٠٠ امــرأة فــي كنــدا ومــن أهــّم الّنســاء دون ســّن األربعيــن إحتفــااًل فــي قيادتهــا، كمــا اختارتهــا 

مجلــة ماكليــن مّرَتيــن كأفضــل برلمانّيــة للعــام.

ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّيةبين اإلرهاب واإلنسانّية ٩٠٩١

الســلطة الخاصــة بنــا ينّمــي ثقافــات معــاداة النســاء، خفيــة كانــت أو غيــر ذلــك، التــي تطبــع تجريــد المــرأة مــن إنســانيتها.

لمــن يســمعني ولمــن قــد ال يرتــاح لمــا هــو حاصــل أو لهــذه الالئحــة التــي ســردتها فليتأّكــد أن مــا مــن ثقافــة فــي العالــم، مــا مــن دولــة فــي العالــم 
كانــت خاليــة مــن إحــدى هــذه الممارســات الســّيئة. هــي مســؤوليتكم، هــي مســؤولّيتنا االعتــراف بوجــود المشــاكل وبــداًل مــن تبريرهــا أو الدفــاع 
عنهــا ال بــد مــن أن نعتنــق التغييــر. النســاء العظيمــات والقوّيــات والشــجاعات هــّن اإليزيدّيــات اللواتــي كافحــن اإلبــادة ببســالتهن وشــجاعتهن وأنــا 
كمشــّرعة أســتمد اإللهــام مــن النســاء اإليزيدّيــات. إذا مــا اعتبرنــا أن الجرائــم ضــد اإليزيدّييــن ليســت بجرائــم ضّدنــا جميعــًا، فهــذه الجرائــم ســوف تتكــّرر. 
إن لــم نكــن شــجعان فــي دعمنــا لهــم وتعاطفنــا معهــم، األســرة الدولّيــة يجــب أن تكــّرم اإليزيدّييــن مــن خــالل إحــداث تغييــٍر فــي القوانيــن التــي تمّيــز 

بحــق اإليزيدّييــن. 

ــا  ــدا، صارعن ــاًل فــي كن ــة. مث ــادة الجماعّي ــدول واألمــم المّتحــدة بشــأن اإلب ــراءات ال ــن وإج ــاك أوجــه نقــص وقصــور فــي قواني ــم تعرفــون أن هن أنت
وكافحنــا إلدراج اإلبــادة الجماعّيــة فــي قوانيننــا وجرائــم اإلبــادة ضــد اإليزيدّييــن. واإلبــادة تظهــر أهمّيــة بلــورة المنظومــات الدولّيــة لدعــم ومســاندة 
النســاء اللواتــي تــم االعتــداء علــى أجســادهّن وهكــذا نتــدارك تكــرار مثــل هــذه اإلبــادة فــي المســتقبل. وإن لــم نتحــّرك بشــكل دائــم وبخطــوات 
تصحيحّيــة وبشــكل تضامنــي، لــن نحّقــق التغييــر المرجــو. تحّيتنــا لإليزيدّيــات واإليزيدّييــن علــى البســالة والشــجاعة وفيمــا نحتفــي بالذكــرى الســنوّية، 

ال يجــب أن يغيــب عــن نظرنــا مــا يحــدث وأنــا ملتزمــة بالتضامــن والوقــوف والدعــم معكــم ولكــم وشــكرًا.  

]نهاية الكلمة[ 

تقدير وامتنان

نوّد أن نعّبر عن تقديرنا وامتناننا لفريقي يزدا وThe Zovighian Partnership على عملهما الدؤوب وتفاني�هما.

عضو في شبكة الّناجيات االيزيديات:

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات أديبة    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات أمينة    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات ديانا    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات حال    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات فريدة عباس خلف    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات مناهل    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات منال    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات منال    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات نسرين    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات نسرين حسن رشو     

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات ديانا أمين صالح     

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات زينة خالت سليمان    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات زينة    

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو في شبكة الّناجيات االيزيديات زينة    

في اإلدارة:

مدير عالقات واعالم، منّظمة يزدا سعد بابير    
The Zovighian Partnership ،مديرة العمليات ريتا عيد    

رئيس، منّظمة يزدا حيدر الياس    
نائب المدير التنفيذي، منّظمة يزدا احمد خديدة   

 The Zovighian Partnership ،محّلل ٔابحاث محّمد قطيش   
The Zovighian Partnership ،مديرة تنفيذية لين زوفيكيان   

في البحث وإعداد المحتوى:

The Zovighian Partnership ،محّللة إدارية لألبحاث غنى الخطيب   
مدير عالقات واعالم، منّظمة يزدا سعد بابير    

The Zovighian Partnership ،خبير استشاري هادي دميان   
The Zovighian Partnership ،محّلل إداري لألبحاث ساهر كّمون   

مترجمة فورية بتريسيا كرم    ُقّدمت هذه الكلمة في الّذكرى الّسادسة لإلبادة الجماعّية األيزيدّية في الّلغة اإلنكليزّية وُترجمت مباشرًة في الّلغة العربّية.



بين اإلرهاب واإلنسانّية ٩٢

ــة لإلســتثمار  ــة عائلّي ــه. هــي منّص ــٍد وكريمت ــادرة وال تأّسســت The Zovighian Partnership عــام ٢٠١٣ بمب
اإلجتماعــّي، تخــدم الجماعــات وصانعــي األمــم والمنّظمــات والحكومــات.

ا أبحاأًثــا وبرامــج  يعمــل فريقهــا مــن باحثيــن وإســتراتيجّيين ومحّلليــن مــع أصحــاب العالقــة، فيطــّورون ســويًّ
مبتكــرة وخطــط تنفيــذ ُتراعــي مبــادئ العمــل المســؤول.

والّسياســّية  الّذهنّيــة  أموالهــا  رؤوس  إســتثمار  والعائلــة   The Zovighian Partnership مــن  كّل  وتعيــد 
ــا مــع  ــة جهودن ــة اإليزيدّي ــاء الّســالم، فتتوّســط القضّي ــة تســاهم فــي بن ــادراٍت ناِمَي ــة فــي محفظــِة مب والمالّي

شــراكة منّظمــة يــزدا المســتمّرة منــذ حزيــران ٢٠١٥.

 The Zovighian ــة، يتشــّرف فريــق عمــل ــادة اإليزيدّي وفــي مناســبة هــذه الّذكــرى الّســنوّية الّسادســة لإلب
ــدي. ــزدا والّشــعب اإليزي Partnership أن يكــون وأن يبقــى فــي خدمــة ي

www.zovighianpartnership.com

           
THE ZOVIGHIAN 

PARTNERSHIP

نبذة عن
 The Zovighian Partnership ،محّلل ٔابحاث محّمد قطيش   
 The Zovighian Partnership ،محّللة ٔابحاث نور ِمهدي   

مترجمة فورية جيزال واكيم   
The Zovighian Partnership ،مديرة تنفيذية لين زوفيكيان   

في التصميم:

The Zovighian Partnership ،كبيرة المّحللين اإلبداعّيين داليا بوري   
 The Zovighian Partnership ،مّحللة ٕابداّعية مغري طوبوشيان   

في اإلنتاج واإلعالم:

مدير عالقات واعالم، منّظمة يزدا سعد بابير    
مؤسس، جو شدراوي للتصوير جو شدراوي   

مصور و عضو قسم االعالم، منّظمة يزدا فارس مشكو   

في التنسيق واإلدارة:

مدير قسم التعليم، منّظمة يزدا  جميل جومر    
فريق قسم التوثيق، منّظمة يزدا فيان درويش   

فريق دعم، منّظمة يزدا نايف مراد الياس   
مديرة فرع السويد وعضو مجلس االدارة، منّظمة يزدا  دلخواز حجي   

فريق قسم التوثيق، منّظمة يزدا زوزان سعيد حسن   
منسقة قسم ادارة حالة، منّظمة يزدا فريدة فليت جردو   

مدير الموارد البشرية، منّظمة يزدا  مراد خيري    
فريق قسم التوثيق، منّظمة يزدا اميلدا اسماعيل خديدة  

فريق دعم، منّظمة يزدا جومانة حجي خض   
فريق دعم، منّظمة يزدا أياز سعيد خضر   
فريق دعم، منّظمة يزدا حيدر خضر معجون   

مديرة قسم توثيق، منّظمة يزدا ناتيا نافروزوف   
مدير مركز يزدا في العراق، منّظمة يزدا هژار سفر    

مساعد الخدمات اللوجيستية، منّظمة يزدا امير وصفي سالم   
معالج نفسي، منّظمة يزدا ناجي حجي شمو   




